
REFERAT FRA DvK-BESTYRELSESMØDE VIA SKYPE 

 DEN 29. JANUAR 2019 KL. 19:00                        

 

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

Afbud fra: Anne Buus 

Referent: Ellen Nørgaard  
 

1.   Godkendelse af dagsorden. - Godkendt.   

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10.11.18. - Godkendt. 

3.   Dato for næste møde: 10. marts 2019 klokken 10:30 på DSB Kursuscenter i Nyborg. - Godkendt.  

4.   Orientering om indkommet post                                                                                                                        

12.11.18 - Katrine Larsen DKK - Dommerønsker til DKK's internationale udstillinger i 2021 - (DKK’s 

dommerpåsætningsudvalg går nu i gang med at invitere dommere til de internationale udstillinger i 2021. - Vi beder 

derfor klubberne om at fremsende dommerønsker, således at de er os i hænde hurtigst muligt og inden søndag d. 16. 

december 2018.)                                                                                                                                                                   

Taget til efterretning. 

13.11.18 - Katerina Cechova og Pia Nissen - Ansøgning om farveblanding - (Ansøgningen gælder USCH CACH 

Aristos’ Rhett Butler p/s AKC RN28576302 og DK 03440/2017 Daystar’s Fix The Black Dream (Callie.)                                                                                                                      

Bestyrelsen har, uden Pia Nissen’s deltagelse i behandlingen af sagen, godkendt farveblandingen den 14.11.18, da begge hunde opfylder 

kravene. 

14.11.18 - Svein Bjørnes - Indstilling til dommer på Dværgschnauzer - (Jeg startet min dommer uddannelse i 2008,  

og elsker min dommergerning, og føler mig altid beæret, når jeg får lov til og blive lukket ind i en ny race eller 

gruppe. Lige nu har jeg gruppe 9 og gruppe 3, og holder på med gruppe 2 og 5, så mit spørgsmål til jer er, om der vil 

være muligheder for at blive indstillet for jeres skønne race?)                                                                                                      
DvK støtter op omkring Svein Bjørnes ønske om at blive indstillet for dværgschnauzere.                                                                                                                                                             

15.11.18  - Hanne K Madsen DKK - Ny gruppedommer - (Vi kan hermed meddele jer at DKK’s bestyrelse - efter 

indstilling fra eksteriørdommerudvalget - har autoriseret følgende gruppedommere: Carsten Birk - hele gruppe 7 / 

Helle Dan - hele gruppe 9.)                                                                                                                                                        

Taget til efterretning.                                                                                                                                                                              

23.11.18 - Jette Nielsen DKK - Dommerlister for DKK's første 3 udstillinger i 2020 - (Dommerlisterne for DKK’s 

internationale og nordiske udstillinger i Fredericia, Roskilde og Vejen 2020 er nu klar. Listerne ligger som pdf-filer på 

DKK's hjemmeside dkk.dk under Udstillinger > Dommerlister.)                                                                                 

Jette Akselbo tager sig af listerne, og sørger for opdatering på DvK’s hjemmeside. 

03.12.18 - Jette Nielsen DKK - Dommerlister for udstillingerne på Bornholm og i Ballerup 2020.  

(Dommerlisterne for DKK’s internationale udstillinger på Bornholm og i Ballerup 2020 er nu klar.- Listerne ligger 

som pdf-filer på DKK's hjemmeside dkk.dk under Udstillinger > Dommerlister.)                                                              
Jette Akselbo tager sig af listerne, og sørger for opdatering på DvK’s hjemmeside. 

06.12.18 - Hanne K. Madsen DKK - Autorisation af nye gruppedommere - (Vi kan hermed meddele at DKK’s 

bestyrelse, efter indstilling fra DKK’s eksteriørdommerudvalg, har autoriseret Carsten Birk og Michael Kristensen 

som dommere for hele gruppe 8.)                                                                                                                                                

Taget til efterretning.                        

12.12.18 - Jette Nielsen DKK & Signe Fischer Grønbech - Hold jeres arrangement til Danmarks Største 

Udendørs Hunde- og Hestearrangement. (Sæt kryds i kalenderen og afhold jeres skue / stævne / udstilling på Store 

http://www.dkk.dk/
http://www.dkk.dk/


Hestedag 7.-8. september 2019 eller 5.- 6. september 2020.)                                                                                                          
Taget til efterretning. 

19.12.18 - Lonni Gulmark Prirsching - (Rallyreglement for 2019 samt Regler for DM og Årets Hund i rally 

2019.)                                                                                                                                                                                                                            

Reglement m.m. er videresendt til DvK’s ansvarlige på det berørte område. 

21.12.18 - Lonni Gulmark Prirsching - Nye skilte info til DKK's kredse og specialklubber - (Nye Rallyskilte)  
Info m.m. er videresendt til DvK’s ansvarlige på det berørte område. 

21.12.18 - Jette Nielsen DKK - Takster og honorarsatser for udstillinger 2019 - (Til jeres orientering er der ingen 

ændringer i DKK’s .                                                      .                                                                                                   

Taget til efterretning. 

21.12.18 - Jette Nielsen - Dommer- og ringpersonaleinstruktioner 2019 – (Instruktionerne ligger på DKK's 

hjemmeside under hovedpunktet UDSTILLING & EVENTS, underpunkt FOR ARRANGØRER (i midterste 

kolonne).                                                                                                                                                                               

Instruktionerne er overdraget til Jette Akselbo for opdatering på vores hjemmeside. 

28.12.18 - Munthe Bium DKK - Registreringstal 2018 - (Så er de sidste stambøger for i år lavet og det er tid til at 

gøre status på hvor mange DKK-hunde, der er blevet registreret i år. - I kan finde en oversigt over antal registrerede 

hvalpe og importer delt op på race på dkk.dk under punktet Om DKK/Dokumentsamling/Årlige registreringstal. - 

Derinde kan I finde registreringstal helt tilbage til 2001.)                                                                                                      

Taget til efterretning. 

03.01.19 - Jette Nielsen DKK - Dommerlister for udstillingerne i Herning 2020 - Dommerlisterne for DKK’s 3 

udstillinger i Herning 2020 er nu klar. - Fredag afholdes international udstilling. - Lørdag afholdes nordisk udstilling, 

som herudover er Nordisk Vinder 2020. - Søndag afholdes international udstilling, som herudover er Dansk Vinder 

2020.                                                                                                                                                                                                      

Jette Akselbo tager sig af listerne, og sørger for opdatering på DvK’s hjemmeside. 

04.01.19 - Lone Sommer DKK - Invitation til DKK’s repræsentantskabsmøde lørdag den 16. marts 2019 - 

(Repræsentantskabsmødet afholdes på Fjelsted Skov Kro, 5592 Ejby.)                                                                           

Næstformand Bjørn Madsen deltager i mødet på vegne af DvK. 

15.01.19 - Annette Jensen DKK - Ang. ændringer til rally øvelser 2019 - (DKK Vibys Rallyinstruktører har 

diskuteret den seneste udvikling vedr. Rally sporten i Danmark, og er kommet til den konklusion at de som klub, har 

svært ved bare at acceptere det resultat, der er fremkommet vedr. ændringer.)                                                                               

Taget til efterretning og videresendt til DvK’s ansvarlige på det berørte område. 

20.01.19 - Pia Paulsen DKK - Kursuskalender for 2019 - Nu er der kurser, der er offentlige og klar til 

tilmelding i Hundeweb.                                                                                                                                                   
Taget til efterretning og videresendt til folk i DvK, som kan have interesse for kurserne . 

21.01.19 - Agria Dyreforsikring Danmark - Agria Dyreforsikring og en af Danmarks ældste dyreværnsforeninger, 

Dyreværnet, har indgået et samarbejde, der giver Dyreværnet støtte til at redde kæledyr i nød. Samtidig får 

foreningens kunder fordele og rabat, når de tegner en forsikring til deres dyr gennem Agria Dyreforsikring.                  

Taget til efterretning. 

5.   Udvalg  

 a. Sportshunde                                                                                                                                                         

  1. Charlotte Bøgvad vil gerne træde ind Sportshundeudvalget i stedet for Jenny  

  Johansson, som har forladt udvalget i løbet af 2018.                                                     

  Stor tak til Jenny for veludført arbejde, og velkommen til Charlotte, vi glæder os til samarbejdet.  

http://dkk.dk/


  2. Efter lidt søgen rundt ansøger jeg om at komme på Basis og Adfærds- og  

  Håndteringskursus hos DKK. - Målet er at blive sportræner i Dværgschnauzer klubben i  

  det midtjyske. - Jeg ser frem til at høre fra jer. - Karen Hjorth Frandsen, Gl.  

  Finderupvej 20, 8800 Viborg. 
  DvK imødekommer Karen Hjorth Frandsens ønske om at uddanne sig til sportræner, og godkender  

  dermed Karens ønske om at deltage i begge kurser. I forbindelse med kurserne vil DvK ligeledes  

  godtgøre 1. overnatning i prisklassen svarende til et ophold i et Cab-in samt kørepenge til statens  

  laveste takst.       

    3. Drøftelse af DKK’s håndtering af ansøgning til sportræneruddannelse fra Karen  

  Hjorth Frandsen.                                                                                                                  
  Bestyrelsen har drøftet DKK’s håndtering af Karen Hjorts Frandsen’s ansøgning, og Dan Bundgaard 

  vil orientere Karen om bestyrelsens beslutning.   
 

 b. Avl- og Sundhed 

  Intet nyt            

 c. Lovudvalg  

 Intet nyt. 

 

6.    Regnskab 

 Intet nyt. 

 .                                                                                                                             

7.   Hjemmesiden 

 Intet nyt. 

    

8.   Bladet 

 Intet nyt. 

  

9.   Medlemsadministration 

 Intet nyt. 

 

10. Generalforsamling 2019 

 1. Indkomne forslag til generalforsamlingen den 10.03.2019 på DSB Kursuscenter, Fyrvej 1, 5800 

 Nyborg.  

 Der er indkommet 3 forslag til generalforsamlingen. 

  

11. Eventuelt 

 Intet nyt. 

  


