
Referat af bestyrelsesmøde  

DSB Kursuscenter, Fyrvej 1, 5800 Nyborg  

D. 10. Marts 2019 KL.  10:30 

 

Deltagere: Pia Nissen, Lars Nielsen, Dan Bundgaard, Anne Buus og Jette Akselbo. 

Afbud fra: Ellen Nørgaard, Bjørn Madsen  

Referent: Jette Akselbo 
 

1.   Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29.01.19, Godkendt 

3.   Dato for næste møde: 10. marts 2019 kl. ca. 15:00 til konstituerende bestyrelsesmøde 

4.   Orientering om indkommet post   

25.01.19 - Jens Glavind DKK - Eksteriørbedømmelse 2019 - (Brev omkring eksteriørbedømmelser og et skema til 

udfyldelse ved disse.)       

Taget til efterretning                                                                                                                          

28.01.19 - Dianna Methe Lauenborg DKK - Forsikringstilbud 2019 - (Forsikringstilbud og dækningsinformation 

fra TopDanmark.) 

Set og taget til efterretning. 

04.02.19 - Hanne K. Madsen DKK - Indstilling - (Vi kan hermed meddele, at DKK’s eksteriørdommerudvalg har 

godkendt Dværgschnauzerklubbens indstilling af Svein Bjørnes til at starte på uddannelsen til dommer for 

Dværgschnauzer - alle farver.) 

Ser frem til endnu en dommer for vores race.     

11.02.19 - Bjarke Sabroe - Dommeraspirant – (Ansøgning fra Bjarke Sabroe om at blive indstillet som elev for 

dværgschnauzere.)                                             

Godkendt                                                                        

17.02.19 - Agria Dyreforsikring Danmark - Lær at give hunden førstehjælp ved ulykke - (Mange danske 
hundeejere vil gå langt, for at familiens firbenede ven ikke lider overlast. Alligevel ved mange af dem ikke, hvordan 

man yder førstehjælp på en hund, som er kommet til skade. Dyrlæge forklarer her, hvad man bør gøre.)  
Taget til efterretning 

18.02.19 - Lonni Gulmark Prirsching DKK - Stand på udstilling i Roskilde d. 10-12/5 2019 - (I forbindelse med 
DKK´s 3 dags udstilling i Roskilde i år, vil vi gerne tilbyde jer en stand hvor I kan promovere jeres race/forening. - På 

denne stand kan I gøre reklame for jeres forening / specialklub og jeres race, eller racer.) 

Tak, men nej tak. 

19.02.19 - Jette Nielsen DKK - Indbydelse til afholdelse af modsat dag Nordisk udstilling i Odense 2020 - 

(Hermed fremsendes vedhæftet information fra DKK’s Kreds 3 vedrørende den nordiske udstilling i Odense 2020. 

Ønsker I at deltage, skal I kontakte kreds 3 pr. e-mail til: post@dkk-kreds3.dk) 

Set, taget til efterretning. 

20.02.19 - Lise Lotte Christensen DKK - Min hund på frimærke - (DKK har assisteret PostNord i en 

Danmarkshistorie – som en stor hyldest til danskernes bedste ven giver PostNord og Dansk Kennel Klub nu mulighed 

for at danskernes egne hunde kan blive portrætteret på en ny, officiel frimærkeserie.) 

Taget til efterretning 

  

mailto:post@dkk-kreds3.dk


26.02.19 - DKK Events - Hundens dag i Tivoli Friheden i Aarhus - (Kom med i Tivoli Friheden i Århus lørdag den 

15. juni 2019) - Invitation til Hundens Dag i Tivoli i København søndag den 25. august kommer senere på året.           

Lægges på hjemmesiden.                                                                                                                                                 

5.   Udvalg  

 a. Sportshunde 

  1. DvK spor inviterer til sporprøve den 26.05.2019 - og selvom der ikke er så mange  

  dværgchnauzere, som sportræner for øjeblikket, håber vi alligevel på stor tilslutning til  

  prøven.  

  2. Kirsten Andersen og jeg har talt om, at vi med fordel kunne skabe hygge og glæde til  

  sporfolket, som altid starter sportræning tidligt om morgenen i skoven, både sommer og  

  vinter - uanset vejret, ved at sørge for lidt morgenhygge til folk’s medbragte kaffe/the.  

  Derfor vil vi gerne ansøge klubben om et tilskud til rundstykker, smør, ost og  

  marmelade. - Venlig hilsen Ellen Nørgaard. 

 Taget til efterretning. 

   

 b. Avl- og Sundhed 

 

 c. Udstillingsudvalg 

 

 b. Bladudvalg 

  Vi arbejder stadig med anden udgivelsesform af bladet. 

  

 c. Lovudvalg  

  

6.    Regnskab 

 Kontingent – fortsætter uændret. 

 .                                                                                                                             

7.   Hjemmesiden 

    

9.   Medlemsadministration 

 

10. Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nissen, formand 

 

 

 

 

 

Lars Nielsen, Kasserer 

 

 

 

 

Dan Bundgaard, Bestyrelsesmedlem 


