
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE 

 DEN 11. SEPTEMBER 2018 KL. 19:00                         

 

Deltagere: Pia Nissen, Bjørn Madsen, Lars Nielsen, Ellen Nørgaard, Dan Bundgaard, Anne Buus og Jette Akselbo. 

Referent: Ellen Nørgaard  
 

1.   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt 

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12.06.18. - Godkendt 

3.   Dato for næste møde er den 10. november 2018 på Årslev Kro klokken 10:30. - Godkendt 

4.   Orientering om indkommet post                                                                                                                                    

14.06.18 - Hanne K. Madsen DKK - Aspirantprøve 13. juni 2018 - (Kære Katerina! Vi ønsker dig hjertelig tillykke 

med, at du har bestået DKK’s aspirantprøve på Dværgschnauzer alle farver og nu kan gå videre med aspiranttjenester 

på racen - alle farver.)                                                                                                                                                         

Taget til efterretning.  

15.06.18 - Jens Glavind DKK - Invitation til åben høring om agerlandsfaunaen - (Begivenheden finder sted 

torsdag den 25. oktober klokken 13:00 på Christiansborg, København.)                                                                      

Taget til efterretning.  

19.06.18 - Pia Paulsen DKK - Kom med til Hundens Dag i Tivoli i København søndag den 26. august 2018          

(Dagens program starter med en raceparade gennem haven, hvor hundene går inddelt i grupper. Der er en officiel 

racerepræsentant for hver race, men alle fremmødte hunde er velkomne til at gå med i paraden.)                               

Taget til efterretning. 

20.06.18  - Tine Miang - Store Hestedag - (Vil blot gøre opmærksom på, at det stadig er muligt - ganske gratis - at få 

en stand i hundeområdet på Store Hestedag, hvor I kan promovere jeres race og møde et bredt publikum til en god 

racesnak. - Dansk Kennel Klub har selv været med i mange år - og er det naturligvis også i år.)                                   

DvK har ikke interesse i at få en stand. 

 20.06.18 - Jette Nielsen DKK - DKK’s udstillingsprogram 2021 - (Program for DKK’s internationale og nordiske 

udstillinger i 2021.)                                                                                                                                                            

Jette Akselbo sørger som altid for, at programmet bliver lagt på DvK’s hjemmeside. 

28.06.18 - Katerina Cechova - Ansøgning om aspiranttjeneste - (Jeg ansøger herved om at gå aspirant på 

DvK’s jubilæumsudstilling  den 3 - 5 august under dommer Pamela Simmons USA og Elzbieta Chwalibog PL..) 
Udstilligsudvalget har godkendt Katerina’s ansøgning. 

19.07.18 - Anne Orholt DKK - Reklame for kreds/klub-arrangementer i DKK-regi (Vi har i Dansk Kennel Klub 

bemærket en stigning i antallet af henvendelser fra klubber og kredse, som ønsker, at vi reklamerer for deres 

arrangementer i forbindelse med jubilæer og / eller andre store events. - Det er en service, vi i DKK gerne vil yde, hvis 

vi overhovedet er i stand til at imødekomme den ønskede omtale i hhv. medlemsmagasinet Hunden eller på vores 

digitale platforme.)                                                                                                                                                           

Taget til efterretning. 

24.07.18 - Vikar1/Jens Glavind DKK  - Aftale retur i underskrevet stand - (Hermed sendes side 6 i aftalen om 

databeskyttelseslov retur i underskrevet stand.)                                                                                                                

Taget til efterretning. 

31.07.18 - Pia Paulsen DKK - Sidste tilmelding til efterårets kurser - (Sommerferien er ved at være slut, og der er 

stadig masser af plads på ”efterårets” kurser.)                                                                                                            

DKK’s påmindelse er sendt videre til DvK-Spor / Agility / Rally og Lydighed.                                                                                                                                    



01.08.18 - Signe Hjorth Jensen DKK - Hedebølge, hunde og hundearrangementer - (Det ekstremt varme vejr, vi 

oplever i Danmark pt. er uvant for de fleste af vores hunde. Derfor finder vi anledning til at minde DKK’s kredse, 

lokalafdelinger, specialklubber og aktivitetsudvalg om, at hundens velfærd skal have højeste prioritet i alle vores 

aktiviteter. Læs venligst DKK’s etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde.)                                              

Taget til efterretning. 

02.08.18 - Hanne K. Madsen - Autorisation - (Vi kan hermed meddele at DKK’s eksteriørdommerudvalg har 

autoriseret Merete Dalgaard som dommer for Dværgschnauzer - alle farver.)                                                              
DvK ønsker Merete Dalgaard tillykke med dommeruddannelsen. 

20.08.18 - Dansk Kennel Klub - Husk tilmelding til Askov - Er I tilmeldt Askov-træffet for Specialklub- og 

Kredsbestyrelser den 29.-30. september? - Hvis ikke, vil vi gerne opfordre jer til at få det gjort - vi har forlænget 

fristen til søndag den 26.8 kl. 24:00.)                                                                                                                            

Desværre har ingen fra bestyrelsen tid til at deltage. 

 

21.08.18 - Ulla Hansen DKK - DKK bestyrelsesvalg - (Kære specialklub og kreds - Jeg skriver til jer for at fortælle, 

at jeg stiller op til det kommende bestyrelsesvalg i Dansk Kennel Klub for de øvrige racer. Jeg håber, nedenstående 

præsentation giver jer lyst til at bakke mig op og anbefale mig til jeres medlemmer.)                                                    

DvK støtter op om Ulla Hansen’s kandidatur. 

 

21.08.18 - Helle Agerskov - Tilladelse til parring mellem farver - (Jeg søger hermed om tilladelse til parring 

mellem  ROK MS 10 00055722 Korch. Wild Rush Dreamcatcher s/s og DK03931/2016 Junch. Klubvinder 17 

Chinon's Wicky Wacky Woo p/s. Begge hunde opfylder kravene.)                                                                                  

Bestyrelsen har godkendt ansøgningen den 21.08.18, da begge hunde opfylder kravene. 

01.09.18 - Hanne K Madsen DKK - Autorisation - (Det er os en glæde herved at kunne meddele, at DKKs 

bestyrelse - efter indstilling fra DKKs eksteriørdommerudvalg - har godkendt Katarina Cechova som autoriseret 

eksteriørdommer for følgende race/racer: Dværgschnauzer - alle farver.)                                                                                               
DvK ønsker Katerina Cechova tillykke med dommeruddannelsen. 

5.   Udvalg 

 a. Sportshunde                                                                                                                                         

  1. Drøftelse vedr. de pokaler som ”spor” i dag råder over.                                        

  Bestyrelsen beder sporfolkene afholde møde om, hvor vidt de ønsker at beholde de sponsorerede  

  pokaler under de nuværende regler. 

             b. Avl- og Sundhed  

      Intet nyt. 

 

 c. Lovudvalg  

 1. Status vedr. møde med DKK ang. uoverensstemmelser om DvK’s vedtægter. I svaret 

fra DKK den 15. marts 2017, bekendtgjorde man, at der ville blive indkaldt til møde når 

forretningsudvalgets kalender var opdateret. 

 DKK er kommet med nye skeletvedtægter, som Dan Bundgaard p.t. arbejder med - Dan vil komme 

med en redegørelse ved næste møde.  

 

d. Jubilæumsudvalg 

  1. Afrunding og status vedr. DvK’s 40 års jubilæum den 5. til 7.august 2018.                     

  DvK's jubilæum i Årslev Hallen blev fejret over 3 dage med stor succes og rigtig god   

  stemning - fordelt på 3 udstillinger, foredrag/seminar, forskellige udendørs   

  sportsaktiviteter, samt jubilæumsmiddag med efterfølgende underholdning i form af  

  Dogdancing og jubilæumsvinder-konkurrence. Mange tilfredse tilkendegivelser fra   

  deltagerne. 



6.   Regnskab  

       Intet nyt. 

   

7.   Hjemmesiden 

        Intet nyt. 

    

8.   Bladet 

 1. Hvilke muligheder har vi for, at der kan komme lidt mere fyld i Dværgschnauzeren?                           

 Bestyrelsen vil gøre en indsats for, at der komme bidrag til bladet.  

  

9.   Medlemsadministration  

      Intet nyt. 

  

10. Eventuelt 

 1. Fastsættelse af dato for generalforsamling i Nyborg i marts 2019. Datoen kunne være søndag den 

 10.03.19, således at sidste dag for forslag til GF skal være bestyrelsen i hænde den 27.01.19 senest 

 klokken 24:00.  

 Da der i 2017 var stor tilfredshed med at afholde generalforsamlingen på DSB Kursuscenter, Fyrvej 1  

 5800 Nyborg, er det en god ide, at vi igen spørger dem, om de vil/kan have os i 2019 

 For følgende bestyrelsesmedlemmers vedkommende - Bjørn Madsen, Lars Nielsen, Ellen Nørgaard og 

 Anne Buus - skal der også inden bestyrelsesmødet den 10.11.18 tages stilling til, om man ønsker 

 genvalg eller ikke.   

 Bestyrelsen har vedtaget, at generalforsamlingen bliver afholdt på DSB Kursuscenter, Fyrvej 1, 5800 Nyborg - Pia 

 Nissen spørger dem, om de vil have os den 10.03.2019! 

 

 


