
DvK - Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2020, kl. 19.00 via Skype. 

Deltagere: Bjørn Madsen, Lars Nielsen, Dan Bundgaard, Pia Nissen, Jette Akselbo og Britt Kluge. 

Afbud fra: Gerhard Nagott. 

Referent: Jette Akselbo 

1. Godkendelse af dagsorden,  godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den  5.  februar 2020,  godkendt.  

3. Planlagt dato for næste møde, lørdag den 2  maj 2020, kl. 10.30 på Vilcon Hotel og Konferencegård, 
Slagelse 

 
4. Orientering om indkommet post: 

 

5/2-2020, Lise Frandsen anmoder klubben om at blive indstillet som dommer for 
dværgschnauzere.  
Godkendt og svaret. 
 

11/2-2020, Hanne Madsen, DKK, DKK’s eksteriørdommerudvalg har autoriseret Bjarke 
Sabroe som dommer på dværgschnauzer, alle farver.  
Taget til efterretninger. 
 
20/2-2020, Hanne Madsen, meddelelse om autorisation af dommer for gruppe 6.  
Taget til efterretning. 
 
20/2-2020, Jette Nielsen, DKK, orientering til specialklubber om afholdelse af klubudstillinger i 
forbindelse med DKK’s udstilling på Bornholm i august. 
Modtaget, vi deltager. 
 
5/3-2020, Diana Methe Lauenborg, DKK, vedrørende klub forsikringstilbud hos Topdanmark 
gennem DKK . 
Taget til efterretning, Lars Nielsen tager kontakt. 
 
10/3-2020, Jens Glavind, DKK, Corona virus og force majeure. Aflysninger og udsættelse af 
arrangementer. 
Taget til efterretning 
 
12/3-2020, Jette Nielsen, DKK, Aflysning af alle udstillinger og skuer i resten af marts måned. 
Taget til efterretning 
 
13/3-2020, AniCura vedrørende Corona og kæledyr. 
Taget til efterretning er på hjemmesiden 
 
14/3-2020, Lise Frandsen, takker for indstilling som dommer på racen. 
Taget til efterretning 
 

18/3-2020, Jette Nielsen, DKK,  opdateret oversigt over DKK’s takster og honorarsatser for 
udstilling 2020. Den er gældende pr. 1. april 2020. 
Taget til efterretning 
 
19/3-2020, Anne Orholt, DKK, Corona virus og Forcemaieure. Gode råd til hvordan klubberne 
skal forholde sig i forbindelse med aflysninger og udsættelse. 
Taget til efterretning 
 



24/3-2020, Jette Nielsen, DKK, orientering om dødsfald, allrounddommer Göran Bodegård, Sverige. 
Taget til efterretning 
 
 28/3-2020, Helle Agerskov, ansøgning om parring på kryds af farvevarianterne mellem 
DK03931/2016 Chinon’s Wicky Wacky Woo p/sa og DK03832/2015 Chinons’ Unlimitid Vision s/s. 
Ansøgning imødekommes.  
 
31/3-2020, Laila Lehmann, DKK, elektronisk tilbagebetaling af indbetalte gebyrer. 
Vi påskønner DKK’s initiativ. 
 
31/3-2020, Anne Orholt, DKK, anmodning om fastholdelse af udsatte arrangementer, hundesport 
m.m.. 
Taget til efterretning. 
 
 

5. Udvalg. 
 

a. Sportshunde: Sporprøve den 3. maj er aflyst og flyttet til den 27. august. Alle træningsdage er 
indtil videre aflyst. 
D. 29.3. skulle sportshunde udvalget have været ude og demonstrere spor ved en 
dværgschnauzer vandretur. Dette er blevet aflyst med henvisning til Corona virus. 
Nytårskuren havde en effekt, der er efterfølgende, kommet flere til sportræning. 

 
b. Avl- og Sundhed: 

 

Opdrætter/avls seminar er flyttet til den 29  august i år, samme sted. 
 

 PRA-test 

University Of Helsinki har udviklet ny PRA test, der viser at nuværende PRA-B test fra Optigen 
er fremstillet på et forkert gen. Det betyder, at resultatet af de testforsøg der hidtil er udført, ikke 
kan anvendes som sikkerhed for et retvisende resultat. DvK’s sundhedsudvalg anbefaler man 
benytter den nye test så snart den frigives. Se artiklen på https://www.helsinki.fi/en/news/life-
science-news/disturbed-retinal-gene-function-underlying-canine-blindness 
 
Flere nyheder kommer. Så snart vi ved mere vil hjemmesiden blive opdateret. 

 
c. Lovudvalg:  

 
d. Udstillingsudvalg. 

Årslev udstilling er foreløbig flyttet til den 13/14 juni, men må muligvis flyttes yderligere 
afhængig af omstændighederne. 
 

6.       Regnskab:  
Det besluttes at der overføres kr. 20000,00 til sundhedskontoen. 

 
7.       Hjemmesiden: Tilbud/oplæg fra Mobillos vedr. hjemmeside.  

Vi fortsætter med den side vi har.  
 

8.        Bladet:  
 

Medlemsadministration:  
Anne Buus ønskede af trække sig fra posten som medlemsadministrator i forbindelse med 
generalforsamlingen, derfor overtager Jette Akselbo,  
Som tidligere posten pr. 1 april. 

 

Nye hvalpeejere bliver tilbudt gratis medlemskab indeværende år, indmelder man sig efter 1. 

august, får man efterfølgende foreningsår med. 

about:blank
about:blank


Henvendelse vedrørende nyt medlemskab skal ske ved henvendelse til medlemsadministrator 

på medlemskab@dvkweb.dk. 

 

9. Generalforsamling 2020: Denne er foreløbig flyttet til den 2.maj, men må forventes at  

blive udsat yderligere. Følg hjemmesiden for mere info. 

Revurderes efter påske. 

 

10. Dan Bundgaard, forslag til forretningsorden for bestyrelsen. Tilrettet forslag til en sådan    

er fremsendt til bestyrelsen til vurdering. 

Forslag til forretningsorden for bestyrelsen i Dværgschnauzerklubben (DvK) vedtages af 

bestyrelsen. 

 

12.  Lukket punkt. 

 

13.  Eventuelt. 
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