
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE PÅ ÅRSLEV KRO 

 DEN 10. NOVEMBER 2018 KL. 10:30                         

 

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 11.09.18. - Godkendt 

3.   Dato for næste møde er den 29. januar 2019 via SKYPE klokken 19:00. - Godkendt 

4.   Orientering om indkommet post                                                                                                                                    

09.09.18 - Pia Paulsen DKK - DKK's instruktør uddannelser 2018 - (Så er kursuskalenderen opdateret, og der er 

åben for tilmeldinger til diverse kurser. - Vedr. Lp-Specialeweekend så har jeg i øjeblikket kun 3 tilmeldinger til LP-

speciale-weekend i Solrød, jeg forlænger tilmeldingsfristen til fredag d. 14. september, herefter aflyser jeg, hvis ikke 

der kommer flere.)                                                                                                                                                       

Mailen er videresendt til DvK’s sportshundefolk. 

21.09.18 - Dianna Methe Lauenborg DKK - Udstillingspriser og prøvegebyr 2019 - (Kære alle Specialklubber, 

Kredse og Lokalforeninger - Så er der prisliste til udstillingsgebyr samt prøvegebyr 2019.)                                            

Jette Akselbo opdaterer DvK’s hjemmeside. 

02.10.18 - Agria Dyreforsikring Danmark - Hver tredje hvalp bliver syg det første år - (De fleste 

hvalpe er livlige med mod på livet, men på trods af det besøger hver tredje hvalp dyrlægen i løbet af sit 

første leveår på grund af skader og sygdom. Med mere viden kan hvalpeejere undgå farlige situationer og 

tage ansvar for hvalpens velvære.) –                                                                                                                                                           

Taget til efterretning. 

15.10.18  - Anne Orholt DKK - Nyhedsbrev til DKK’s kredse og specialklubber - (Hermed et nyhedsbrev fra 

Dansk Kennel Klub, denne gang med information om de muligheder, der netop er lanceret og blevet tilgængelige i 

hundeweb.)                                                                                                                                                                              

Taget til efterretning og mailen er ligeledes videresendt til DvK’s sportshundefolk. 

17.10.18 - Hanne K. Madsen DKK - Ny gruppedommer - (Vi kan hermed meddele at DKK’s eksteriørdommer- 

udvalg har autoriseret Conni Jakobsen som gruppedommer for hele gruppe 7.)                                                            

Taget til efterretning. 

19.10.18 - Agria Dyreforsikring Danmark - Reflekser redder hundens og kattens liv - (Nu har efteråret 

meldt sin ankomst - det er mørkt, når vi står op om morgenen, og det bliver tidligere mørkt om aftenen. Selvom vi 

stadig kan nyde godt af de lyse timer, er det nu, vi skal være opmærksomme på os selv og vores husdyr i trafikken.) 
Taget til efterretning. 

24.10.18 - Hanne K. Madsen DKK - Autorisation af ny gruppedommer. (Dansk Kennel Klubs 

eksteriørdommerudvalg kan hermed meddele jer, at vi har autoriseret Kitty Sjong som eksteriørdommer for 

hele gruppe 8.) -                                                                                                                                                                                                 

Taget til efterretning. 

 

 

 

 



5.   Udvalg  

 a. Sportshunde                                                                                                

  1. Status på drøftelse vedr. de pokaler som ”spor” i dag råder over.                                

  Iflg. Dan Bundgaaard vil sporfolkene fortsat gerne kunne uddele pokaler til alle Dagens Bedste Hunde 

  ved sporprøverne.                                                                                                                                               

  2. Fremtidig varetagelse af sportshundeopgaver.                                                                         

   Ellen Nørgaard (nuværende sekretær og sportshundeansvarlig) har tilbudt at beholde jobbet som  

  DvK’s sportshundeansvarlige, selvom hun udtræder af bestyrelsen ved den kommende general- 

  forsamling den 10.03.19 i Nyborg, hvilket betyder, at hun fortsat udfører alle de opgaver, som hun  

  hidtil har haft.                                    

  3. Jenny Johanson, som i flere år har hjulpet DvK med at holde styr på point til årets  

  sportshunde, har i år opsagt sit medlemskab af DvK, og dermed er Jenny nok ikke til  

  rådighed for DvK mere. Charlotte Bøgvad har selv meldt sig som hjælper til optælling af 

  point for 2018’s sportshunde.                                                                                            

  Alle os i DvK vil gerne sige Jenny tak for det store arbejde, som hun har udført til vores fulde  

  tilfredshed gennem flere år. - Stor tak til Charlotte Bøgvad, fordi hun vil hjælpe os med  

  pointoptællingen for vinderhundene i 2018.       

  

             b. Avl- og Sundhed 

  1. Helle Agerskov skriver i en mail af 23.10.18 til sundhedsudvalget (Lars Nielsen), at  

  hun godt kunne tænke sig en liste over hvilke avlshanner, der er testede og fri for både  

  PRA-B og MAC, og hun skriver, at der er brug for en vejledning om, hvordan man tester 

-                             en vejledning til helt almindelige hundeejere i hvad de gør, hvis deres hund fejler noget,  

  der kan være arveligt.                                                                                                                                     

  Lars Nielsen vil i en mail svare Helle Agerskov.  

   

           c. Lovudvalg  

 Intet nyt. 

    

8.   Bladet 

 1. Bestyrelsen rejser igen spørgsmålet om bladets fremtid - Bør vi fremover bruge ca. kr. 100.000 om året til 

 udsendelse af bladet? især også taget i betragtning af faldende medlemskaber. - I den forbindelse har bestyrelsen 

 besluttet, at DvK som noget nyt fremover vil forære medlemmernes nye hvalpekøbere, et gratis medlemskab i 

 kontingentperioden der følger.   

  

9.   Medlemsadministration 

 1. Fremdidig medlemsadministration. 

 Anne Buus (nuværende medlemsadministrator) har tilbudt at beholde jobbet som DvK’s medlemsadministrator, 

 selvom hun udtræder af bestyrelsen ved den kommende generalforsamling den 10.03.19 i Nyborg, hvilket betyder, at 

 hun fortsat udfører alle de opgaver, hun hidtil har haft. 

 

10. Generalforsamling 2019 

 1. Generalforsamlingen afholdes den 10.03.2019 på DSB Kursuscenter, Fyrvej 1, 5800 Nyborg, 

 kl. 13:00. 

 Medlemmer incl. suppleanter i DvK’s bestyrelse er: 

 Pia Nissen - ikke på valg.  

 Bjørn Madsen - modtager genvalg. 

 Lars Nielsen - modtager genvalg. 

 Ellen Nørgaard - på valg og modtager ikke genvalg.  

 Dan Bundgaard - ikke på valg.  

 Anne Buus - på valg og modtager ikke genvalg. 

 Jette Akselbo - ikke på valg.   

 Iflg. vedtægterne skal forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før 

 generalforsamlingens afholdelse - denne dato er den 27.01.2019 kl. 24:00. 



  

11. Eventuelt 

 Intet nyt. 

 

 

 

 

  


