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Erklærer generalforsamlingen lovligt indkaldt. Der er fremmødt 17 stemmeberettigede 

 

 
Valg af mindst to stemmetællere: Jesper Grønkvist, Jørgen Nielsen 

 

 

Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse 
 

Et år er gået, et år hvor vores klub fejrede 40 års fødselsdag. Selv om mange klubber 

har trange tider og kæmper for at overleve, og vi selvfølgelig også kan se lidt 
nedgang på medlemstallene, så formår vi stadig at holde skruen i vandet, nu på 41 

tyvende år. Medlemstallet er faldet lidt, ligesom antallet af fødte hvalpe, og det 

hænger selvfølgelig sammen. I 2017 var antallet af medlemskaber 660, i 2018 var det 
619 medlemskaber hvoraf 37 er ikke betalende medlemmer samt æresmedlemmer. 

 

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt bestyrelsesmøder 5 gange, ligesom de 

foregående år, 2 fysiske og 3 via Skype. Klubbens regnskab viser, at der i årets løb er 
brugt lidt penge, ikke forbavsende skyldes det primært afholdelse af jubilæum i 

august måned. Sundhedskontoen stod ved regnskabsopgørelse på Kr.5.088,02. 

Udbetalingerne på Kr. 2.100,-  i 2018 er fordelt på øjenlysninger og til vores store 
glæde også tiltagende til MAC undersøgelser. 

 

Lovudvalget. 
Dan Bundgaard venter trods flere forespørgsler stadig på, at DKK giver tilbagemelding 

om tidspunkt for møde, der drejer sig om omformulering af ordlyd i DvK’s vedtægter, 

en ordlyd DKK ønsker ændret. 

 
Udstillingsudvalget. 

Der er i 2018 afholdt 7 udstillinger, 1 dobbeltudstilling på Sjælland og 1 i Jylland, 

samt en 3 dages jubilæumsudstilling på Fyn i forbindelse med jubilæumsmiddag og 
fest for mere end 70 mennesker. Hele arrangementet forløb som det skulle, med 

mange positive udstillere og deres hunde. Klubben fik stor ros for et godt 

arrangement. Udstillingsudvalget har efterfølgende besluttet fremover så vidt muligt, 
at fortsætte med at lægge en dobbeltudstilling på Fyn for at tilgodese alle. 

Hvad angår udstillingsgebyrer har DKK igen hævet disse en smule, nu med kr. 8,- for 

første hund og kr. 6,- for efterfølgende, samt kr. 5,- for hvalpe. Kørselstakster og 

dommersalærer er stort set det samme. Udstillingskontoen viser et større underskud i 
år, hvilket primært kan relateres til jubilæet. 



Der er i 2018 blevet uddannet 6 nye dommere for vores race, og flere er på vej. Det 

er vi selvfølgelig glade for, og vi vil så bestemt benytte os af muligheden for at 

invitere dem til at dømme vores udstillinger gennem de næste par år. 
Som tidligere sagt, stor tak til Tina og Henri for altid at hjælpe med udstillingsgrejet, 

opsætning/nedtagning af borde og stole, udlægning af tæpper m.m.. 

 

Avls- og Sundhedsudvalget. 
Desværre er tendensen at der kommer færre dværgschnauzerhvalpe til verden, og i 

2018 var det 186 mod 210 i 2017. De 186 hvalpe fordeler sig også lidt anderledes 

rent farvemæssigt. Hvad angår P/S er det steget til 74 mod 58 året før, Sort/Sølv er 
faldet til 62 mod tidligere 87, sort 42 mod 57, også en tilbagegang, hvor imod de 

hvide er på 8 som sidste år. Dette afspejles også på vores hvalpeliste, hvor der 

sjældent står hvalpe til salg. Der er ingen tvivl om, at årsagen er, at mange ældre 

opdrættere er ophørt, ligesom vi har mistet nogen af dem. Heldigvis er der nye på 
vej, seriøse og dygtige, og det hilser vi stort velkommen. 

Fra sidst og frem til i dag har bestyrelsen modtaget 5 ansøgninger om parring på 

tværs af farvevarianterne. Alle forældredyr levede op til betingelserne og 4 kuld ud af 
disse er kommet til verden. 

Vi kunne sidste år fortælle der nu var mulighed for at få sit MAC resultat lagt på 

Hundeweb. Desværre har det vist sig at ikke mange benytter sig af denne mulighed, 
men en parring, hvor mindst en af forældredyrene var bærer, kastede medlemmerne 

ud i en absolut relevant diskussion på flere af Facebook grupperne om etik og moral, 

hvad angår opdræt. Resultatet var mærkbart for sundhedsudvalget, der modtog 

mange henvendelser fra både opdrættere og hvalpekøbere, om hvordan man kunne 
teste sine hunde. At man samtidig i Tyskland indførte regel om både MAC og PRA-B 

test før avl gjorde sit til forståelsen af alvoren bag disse sygdomme. Derfor opfordrer 

både bestyrelsen og sundhedsudvalget endnu engang til,  at man tester sine avlsdyr, 
hvis deres baggrund ikke er blevet testet. Klubben giver tilskud til både øjenlysninger 

og MAC test, sidstnævnte uanset om den er foretaget af ejer eller dyrlæge. PRA-B 

testen benyttes også i udstrakt grad af opdrætterne, det er godt, men man skal stadig 
holde sig for øje, at der findes andre typer PRA samt mutationer, vi stadig ikke ved 

nok om. Som nævnt sidste år får sundhedsudvalget umiddelbart besked fra USA, som 

forsker i sygdommen, hvis og når nyt dukker op. 

 
Sportshunde. 

I 2018 har vi ikke hørt om ret mange dværgschnauzere, der har været 

sportsinteresserede, så vi vil se frem til meget mere aktivitet på den front. Inden for 
Spor og Rally har aktiviteten været størst, og ud af de 11 dværgschnauzere som har 

været til sporprøver i 2018 med flotte resultater, har en af de 11 også opnået 

championat i Slæb. I Rally har der også været aktive dværgschnauzere, der har 
opnået fine resultater, og for en af disse er der tilmed et championat i sigte! 

Lad mig lige nævne at vi på jubilæumsaftenen havde besøg af Louise Vig og hendes 

dygtige hunde, der optrådte med Dog Dancing til alles fornøjelse. En stor tak til 

Louise! 
 

DvK’s hjemmeside. 

Hjemmesiden fungerer fint og opdateres efter bedste evne. 
Siden sidst er der nu indført mulighed for at medlemmerne selv kan logge ind og 

skifte adresse, telefonnummer m.m. på Medlemskab. 

 



Dværgschnauzerbladet. 

Igen i år er der forslag til ændring af Bladet fra fysisk til online. Det er ikke nyt, men 

mere og mere relevant, dels på grund af de mange medlemskroner der går til 
udsendelse, og desværre af et blad der ikke lever op til medlemmernes 

tilfredsstillelse, hvad angår indhold. Dette trods anstrengelser fra redaktør Kristina 

Nielsen, der gør et både godt og ansvarsfuldt stykke arbejde. Det er hyggeligt at åbne 

et blad hver anden måned, men set i forhold til arbejde og udgifter omkring det, samt 
flere medlemmers ønske om et online blad, er det bestemt nødvendigt at tage emnet 

op. Ydermere har Kristina varslet at stoppe som redaktør, i hvert fald hvis bladet 

forbliver i fysisk form, da det simpelthen er for tidskrævende for hende. Af disse 
mange grunde, er det tvingende nødvendigt endnu engang at vende dette emne. 

 

Bestyrelsen. 

Som alle ved, har der ikke været udskiftninger i DvK’s bestyrelse i flere år. Nogen 
mener det er godt, andre at det er skidt. Personligt mener jeg, at hyppige 

udskiftninger tyder på manglende evne til samarbejde og struktur, og i en klub er det 

vigtige elementer. 
I år skal vi desværre sige farvel til et mangeårigt bestyrelsesmedlem, der synes, at 

hun har aftjent sin værnepligt i bestyrelsen. Heldigvis har Ellen Nørgaard besluttet, at 

hun fortsat vil stå for Sportshundene, som har hendes hjerte, og det er vi glade for. 
Desværre kunne Ellen ikke være til stede her i dag, men den samlede bestyrelse siger 

et stort og rungende tak til Ellen for hendes troskab, flittighed, omtanke og præcision 

gennem årene, og sender hende lidt forår m.m. som en ringe tak. Hold op hvor vil vi 

savne dig Ellen! 
Det samme gælder Anne Buus, der af personlige grunde har besluttet at afgive 

suppleantposten. Vi siger også stort tak til Anne og er glade for hun fortsat vil stå for 

vores medlemskab. 
Hvad angår det rent praktiske deltog Bjørn Madsen i DKK’s formandsmøde i 2018, 

ligesom han også deltager i år, allerede næste weekend her på Fyn. 

 
Vi har nogle dejlige og hjælpsomme mennesker vi skylder en tak. 

Til hver er der en god flaske rødvin. 

 

Jørgen Nielsen, revisor 
Tina Hansen, revisor og opdatering af hvalpelisten 

Kristina Klintø Nielsen, redaktør og bladopsætter 

Ingelise Søgaard, hvalpeanviser 
Henri Hansen, klubshoppen 

Katerina Cechova, avls- og sundhedsudvalg 

Gerhard Nagott, lovudvalg 
Eia Shim Milo Andersen, klubvinderresultater og udstillingsudvalg 

Kirsten Andersen, sportshundeudvalg 

Charlotte Bøgvad, sportshundeudvalg 

Hanne Madsen, spor 
 

Til travetursholdene 1 flaske Dr. Nielsen 

 
Annelise Lange, traveture 

Team Fyn, traveture 

”De glade dværgschnauzer, Vestsjælland tilføjes af Kirsten Holm Iversen” 



 

Igen i år har vi en række hunde der har gjort klubben ære, enten i eksteriør eller i 

dygtighed. 
Vi er stolte af at kunne sige Tillykke til: 

 

 

Klubvinder 2018 Hvid: 
 

Francesca’s White King Frost Babybr, ejer: Jeanette Schultz, Sverige 

Baby Bright Light’s Hot Chick, ejer: Jeanette Schultz, Sverige 
 

Klubvinder 2018 Sort: 

 

Milo Von Den Black Diamond, ejer: Gerhard J. Nagott og Ann E. Nagott 
Risenspass Tequila, ejer: Charlotta Bergqvist, Sverige 

 

Klubvinder 2018 Sort/Sølv: 
 

Ugly Duckling’s Twist In The Skye, ejer: Ib J.X. Von Folsach 

Bergknallens Just For Me, ejer: Pia Bräutigam Herou, Sverige 
 

Klubvinder 2018 Peber/Salt 

 

Ugly Duckling’s Wild Wild West, ejer: Imber Gun Simberg, Sverige 
Sourcils All That Jazz, ejer: Louise Vig 

 

Klubvinder 2018 Veteran: 
 

Sourcils All That Jazz, ejer: Louise Vig 

 
 

Årets sporhund 2018: 

 

Schnauzer-Huset Cream Al Cream, ejer og fører: Kirsten Andersen 
 

Rally Begynder: 

 
Natinskee’s Cup Cake, ejer og fører: Britt Kluge 

 

Rally Øvet og Ekspert: 
 

Boegvads Elga Olga, ejer og fører: Charlotte Bøgvad 

 

Spørgsmål til beretningen: 
 

Gerhard Nagott: Spørgsmål til registreringstal. De sorte er faldet fra 60 til 44, mest 

som konstatering. Det må vi gøre noget ved. 
 

Formandens beretning er vedtaget. 

 



Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og 

meddelelse af ansvarsfrihed. 

 
Lars Nielsen fremlægger årets resultater, på regnskabet. 

 

Spørgsmål til regnskabet: 

 
Jesper Grønkvist: spørgsmål til post 4338. Spørgsmål til opkrævning, om det ville 

være billigere at benytte Eboks. Vi benytter et system(Forening Let), som håndterer 

tingene. Derfor koster opkrævningen penge. Det er indført i Jette Akselbo’s tid. Der er 
bedre styr på hvem der har betalt eller ikke betalt. Det betyder at alle der ikke betaler 

slettes efter to rykkere. 

 

Eia Andersen, Nu står vi i danske bank. Er det, det bedste sted at være. Hvordan i 
forhold til gebyr politik, og generelt. Vi betaler i omegnen af 10.000,- på gebyrer.  

 

Lars Nielsen: Der er tidligere hentede tilbud ind. 
 

Charlotte Bøgvad; Vi har tæt ved 100.000 €. Vi er ikke dækket af indskyder 

garantien. Det er kun private der er dækket, svarer Dan Bundgård. Kirsten Holm 
Iversen påpeger at indskyder garantien også dækker erhvervsdrivende. 

 

Gerhard Nagott: Danske bank har en størrelse, som gør den tæt ved urørlig. Da man 

ikke kan lade den gå ned. 
 

Regnskab godkendes enstemmigt, og der bevilges ansvarsfrihed i samme 

moment. 
 

Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes, Uændret 

 
Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendtgøres 

 

Gerhard Nagott og Britt Kluge er valgt som henholdsvis bestyrelses medlem og 

suppleant. 
 

Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

 
Revisorer genvælges. Pia Nissen har skriftlig svar, at begge gerne genopstiller. 

Revisor suppleant: Kirsten Holm Iversen vælges 

 
Indkomne forslag 

Susanne Jaqué - Jeg vil gerne stille et forslag om, at det skal være muligt at 

modtage klubbladet elektronisk, i stedet for papir. - Dette vil dels gøre bladet meget 

mere tilgængeligt for os som brugere, og det vil spare klubben for rigtig mange 
penge, der kan anvendes til andre gode formål. 

Vh. Susanne Jaqué - Medl. nr. 7306 

 
De penge der er i overskud, kan Bl.a. benyttes til at sætte gang sportshundene. 

 



Lars Nielsen: Vil gerne have et regnskab som balancerer i nul. Men nu er klubben 

konsolideret. Så har intet mod at der benyttes penge til bladet, men det er valg hvad 

vi ønsker at bruge klubbens penge til. 
Lars forstår godt hvad Charlottes argument er. 

 

CB: konstaterer, at der er mange medlemmer der kun har bladet som eneste fordel. 

 
SJ: Det er svært at finde steder, hvor man kan få til at lave aktiviteter, blandt andet 

spor. Man skal ud og mænge sig med andre private. Hun kunne godt tænke sig at der 

var flere tilbud til sportshunden. 
 

Dan Bundgård. Diskuteret indgående om digitale blade. Der er mange gamle, der godt 

kan finde ud af at benytte de digitale medier. Mange fordele i at benytte de digitale 

medier. Det frigiver en del penge (102000  kr) 
 

Jette Akselbo: Ud af 613 medlemmer, 202 ikke tilmeldt pr email. De kan kontaktes og 

få dem tilmeldt pr mail.  
 

Pia Nissen: Der er mange ting at bruge de ekstra penge til. Må også give CB ret. Det 

er hyggeligt at modtage bladet i fysisk form. Vi skyder os selv i benet, hvis vi 
fastholder det fysiske blad. Om 10 år er der givetvis meget få fysiske medier. 

 

Britt Kluge: Skal der være både og dårlig idé hvis det skal være begge dele. Der skal 

gøres et stort arbejde for at gøre det spiseligt for de mennesker, som måske ikke er 
digital tilegnet. Der skal gøres et stort arbejde for at lave et godt forarbejde for 

sportsfolkene. 

 
Poul Erik Understreger at forslaget åbner op for at man kan vælge 

 

Jørgen Nielsen henviser til vedtægterne. Dan Bundgård, gør opmærksom på at 
forsendelse også kan være digitalt 

 

Jesper Grønkvist: Hvordan sikre vi tilgangen til bladet, kun overskrifter for ikke 

medlemmer. Og fulde artikler til medlemmerne. Hvis bladet skal være elektronisk, 
skal det benyttes til at give øget synlighed. Bladet koster pr person 166,- det kunne 

øges pr person, hvis folk ville modtage det digitalt. Lars Nielsen svarer at vi egentlig 

har pengene. Og han er ligeglad hvordan det laves. Men vores bladopsætter er træt at 
opsætningen.  

 

Gerhard Nagott: først tak for valget. Det giver nogle forpligtigelser. Vi diskuterede 
bladet sidste år. Det har nogle konsekvenser at afskaffe bladet. Han erkender 

betænkelighederne. Han synes det må være den rigtige vej. 

 

Kirsten Holm Iversen. Spørger til de 67000. Det er trykkeri udgifter, så det vil også 
kunne spares, svarer Lars Nielsen 

 

Lis Habermann. Bladet er en tynd kop te, der mangler en del indhold. Vil der kunne 
fyldes mere på bladet, hvis det sendes digitalt, således at vi kunne få et bedre blad. 

Dan Bundgaard svarer at bladet er afhængigt af at nogen sender indlæg. Hvis man 

benytter pengene til aktiviteter vil man forhåbentligt få flere historier. 



Eia: Lige med hensyn til indhold, vil det være muligt at sætte en video på, således at 

man kan se hvad den pågældende sportsgren. 

 
CB: opfordrer til at man lader folk fortælle den gode historie om deres champion. 

 

Britt Kluge; finde ansvarshavende til alle grene af hundeverdenen. Melder sig til at 

skrive om rally 
 

Dan Bundgård: Foreslår at man laver en video om hvordan en sporhund går. Dette 

kunne gøres med et GoPro kamera. Eia tilbyder at udlåne hendes.  
 

Gerhard Nagott: Vil gerne bemærke at reglerne nævner at der ikke står noget om at 

bladet skal sendes ud fysisk, kun at det skal sendes ud 5 – 6 gange årligt.  Da det kun 

er udsendelsesformen der ændres kræver det ikke urafstemningen. 
 

Poul Erik, det er et godt forslag. Det åbner mulighed for at få bladet i både digital og 

papirform. Han regner med at alle hurtigt finder ud af at det digitale medie, er mere 
levende. Det er generalforsamlingen, som tager en beslutning. Det er en udfordring at 

bladopsætteren ikke vil være med mere. Så er vi jo alle sammen meget aktive på 

nettet, det er jo ikke ny teknologi. 
 

Pia Nissen. Opfølgning på forskellige ting. 

Tidligere kun mulighed for at sende via posten. I dag betyder sende flere ting. Rent 

juridisk kan du sende på flere ting (Dan nikker) 
Sportshundene skabe bedre opmærksomhed eksempelvis ved opdrætter møder. 

Mulighed for at holde åbent hus, og få et tilskud. 

Ide med to slags kontingenter, et grundkontingent for at få bladet elektronisk, og et 
højere kontingent, for at få det tilsendt fysisk. 

 

Mulighed for forsøgsordning på 1 - 2 år. Hvorefter man kan evaluerer det igen, men 
gætter på det digitale er tilvænning. 

 

Eva von Folsach; Der er også en udfordring med postens pålidelighed. 

 
Poul Erik: Forespørger Pia om det er et ændringsforslag, hvilket det ikke er. 

 

Jørgen Nielsen; forespørger helt nøjagtig hvad der stemmes om. Poul Erik, siger at 
der stemmes om, hvorvidt man ønsker at have en mulighed for at modtage bladet 

digitalt, altså der skal tages stilling til hvilket medie man ønsker det tilsendt på. 

 
Poul Erik, forespørger om det er muligt at stemme ved håndsoprækning, Der er intet 

ønske om skriftlig afstemning. Der er regler for hustandsmedlemskab. Kun 1 ægtepar, 

har dobbeltstemmeret.  

 
Alle stemmeberettige stemmer for på nær to der hverken stemmer for eller imod. 

 

 
 

Fremtidig virksomhed 



Planerne for 2019 er bl.a. et opdrættermøde, der specifikt retter sig mod nye 

opdrættere, eller de der går med den tanke. Der er i dag så mange ting, man som ny 

har brug for at have med i kufferten, før man forsøger sig som opdrætter og ikke 
dumper i de huller, der kan være som ny, samt specifikke informationer om netop 

vores race. Et såkaldt ” Hvad bør jeg vide” seminar. Nærmere kommer så snart vi har 

et bud på tid og sted. 

Der er rigtig mange der efterlyser trimmekurser. 
Lad os slå fast, at et sådant kræver en weekend til basis, samt en weekend til et 

opfølgningskursus. Ikke mange undervisere har tid og lyst til at tage flere fri 

weekender ud af kalenderen og uden betalt arbejdstid. Der er private trimmekurser 
for vores race i Jylland man kan tilmelde sig mod betaling, men ikke på Sjælland og 

Fyn. 

Bestyrelsen vil rigtig gerne etablere nogle kurser hvor man mod anstændig 

egenbetaling og tilskud fra klubben kan lære daglig trim af sin hund. Der vil også 
fremover blive et større og større behov for at DNA teste for forskellige sygdomme. 

Alt dette vil koste penge, penge der måske vil gøre mere gavn der, end f.eks. til at 

udsende et fysisk blad. Der kunne også blive plads til at supporte traveturene med 
blødt brød og Gl.Dansk, det samme ved sportræning og udstillinger. Det er værd at  

tænke over… 

 
Eia: Mulighed for indkøbe et GoPro kamera som placeres i Jylland, hvor folk kan låne 

det til brug for at optage deres aktiviteter. 

 

Jesper Grønkvist: Ved at undersøge prisen for MAC og PRA-b. Mulighed for at øge 
tilskuddet for sundheds undersøgelser 

 

CB, Sundhedsforsikringer – Jette Akselbo, bliver superdyrt hvis ikke der er X-
tilmeldte. Mulighed for at lave det som undersøgelse. 

 

Susanne J. Foreslår at der findes flere der ved noget om spor. Dan Bundgård, siger at 
der er en sportræner undervejs i DKK. Men det kræver en del arbejde, man skal have 

et grundkursus. 

 

Lis Haabermann. Det er måske en mulighed at der kommer en sportræner, og 
fortæller ved en af de velbesøgte traveture.  

BK: Det er ikke muligt at få sporarealer på sjælland. Der afholdes ingen prøver på 

sjælland.  
 

Jørgen Nielsen, en blodprøve kan arrangerer i fællesskab og koster derved lidt mindre. 

Hvis man selv laver alt papir arbejdet. 
Pia Nissen; Der er to måder at lave prøven. Det er muligt at lave en blodprøve eller 

kindskrab ( swab). Hos dyrlægen eller ”gør det selv” løsningen. 

Dan Bundgård: 100$ hos USA for PRA-B hos Optigen. 

CB: Bestyrelsen nævner i beretningen at ikke mange registrerer den hos DKK, men 
Pia Nissen nævner alligevel at man kan gøre det selv. CB påpeger at dyrlægen, 

udtaler at man skal have hendes stempel for at prøven kan komme på hundeweb.  

Jesper Grønkvist: Hvis ikke folk registrerer det på hundeweb, hvordan skal man så 
kunne finde det senere i årerne?  

Pia Nissen; Nu stopper alle ikke med det samme.  

 



 


