
FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING

1. Forslag til bestyrelsesmedlem.
Undertegnede Gerhard Nagott, Thorsvænge 19 
4673 Rødvig, anmelder, i al ubeskedenhed, mig 
selv som kandidat til bestyrelsen på general-
forsamlingen den 10. marts 2019.
Lidt om mig selv:
Ingen vårhare, pensioneret kriminalkommissær, 
75 år og gift. Har tidligere været tjeneste-
hundefører i politiet og har haft 4 schæferhunde, 
og derefter 3 schnauzere, den første blev 13 år 7 
måneder og 3 dage, og vi har nu to dejlige hunde 
- Gibson og Milo. Vi har haft hund i ca. 45 år Milo, 
der er registreret i Dansk Kennelklub under DK 
13865/2015, er i øvrigt klubvinder - nr. 1 på top 
10 - i 2017 og igen i 2018.
Bestyrelsen gør et godt stykke arbejde, og det 
kan jeg godt tænke mig at være en del af.

Jeg har tre Dværgschnauzer Ofelia på 11 
år hun er gået på pension, Zoe der er 4 år 
hun har lige fået sit andet kuld, og når 
hvalpene er flyttet hjemmefra fortsætte vi 
hendes karriere som Rally hund, Daisy på 
snart 2 år husets spillopmager, har haf 
nogle gode udstillings resultater, og 
fortsætter med at udstille i 2019  
sideløbende har hun en blændende 
karriere som Agillity hund, og det er noget 
hun elsker, jeg selv har i  snart 2 år været 
på pension, så nu er mit liv gået helt i 
hundene. 
Jeg har nu mere tid til min rådighed, og har 
derfor besluttet at stille op som suppleant i 
Dværgschnauzer klubben, og håber på 
den måde, at kunne gøre mere for vores 
dejlige race, og selv blive meget klogere 
på avl og opdræt.
Britt Kluge 

2. Forslag til suppleantposten.
I 2003 fik jeg min første Dværgschnauzer Nero Argento’s Tiramisu det var Kærlighed 
ved første blik, Annelise Lange’s passion og arbejde med denne skønne race, 
smittede hurtigt af på mig, udstilling trimning, og Agillity, blev hurtigt en del af mit liv, 
og snart blev alt fritid brugt på hunde.
På 16 år har jeg haft 5 kuld hvalpe, jeg tog opdrætter uddannelsen i 2013 og så blev 
det til Kennel Bella Tira’s og i skrivende stund har jeg et dejligt kuld liggende.
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