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                                       Bestyrelsesmøde i Dværgschnauzerklubben 
                                       Den 5. februar 2020 klokken 1900 via Skype. 
 
Deltagere: Formand Pia Nissen, næstformand Bjørn Madsen, bestyrelsesmedlem Dan 
Bundgaard, suppleant Jette Akselbo, suppleant Britt Kluge, samt sekretær og referent Gerhard 
Nagott. 
Afbud: kasserer Lars Nielsen 
 
Emner til underretning, behandling og eventuel beslutning. 

   
1) Forsikring.  Dværgschnauzerklubben har tegnet forsikringer, blandt andet 

lovpligtige- og bestyrelsesansvarsforsikring.  
 
2) Medlemsadministrator Anne Buus ønsker at stoppe ved næste generalforsamling. 

Bestyrelsen takker Anne Buus for den betydelige indsats hun har ydet. Tidligere 
medlemsadministrator Jette Akselbo overtager jobbet. 

 
3) Bladet.  

Det forventes fremover, at bladet får at væsentlig mere fremtrædende rolle.  
For at tiltrække flere medlemmer, blev det drøftet hvad det ville koste at give nye 
hvalpekøbere gratis medlemskab for indmeldelses år + 1år. Vi blev enige om, at da 
bladet udsendes elektronisk, ville det ikke have de store omkostninger, så dette 
blev vedtaget. Vi skal lige have fundet ud af hvordan vi gør det, nye medlemmer 

skal stadig betale til forsikring, hvis de vælger at have dette hos os. 
 
4) DKK indkalder til formandsmøde på Fyn lørdag den 14. marts klokken 10 til ca. 

1530 Næstformand Bjørn Madsen deltager. 
 
5) Opdrættermøde afholdes 28. marts 2020 i tiden 10-17 på DSB Kursuscenter 

Knudshoved, Fyrvej 1 5800 Nyborg. Se mere på klubbens hjemmeside 
vedr.tilmelding. 

 
6) Trimme kursus. 19. maj 2020 i Brøndby, det koster 650,- kr. i egenbetaling incl. 

forplejning.  Se indbydelsen på DvK’s hjemmeside. 
 
7) Klubudstilling 2020 på Bornholm. Se hjemmesiden. 
 
8) Om bestyrelsesbeslutninger – det tydeliggøres, at en bestyrelse altid kan ændre en 

tidligere bestyrelsesbeslutning, og så er det den seneste bestyrelsesbeslutning der 
er gældende, og dermed ophæves tidligere bestyrelsesbeslutninger om samme 
emne. 

 
9) Tidligere bestyrelsesbeslutning om ansøgning om farveblanding senest 3 måneder 

før tævens forventede løbetid ophæves, da reglen har været svær at overholde.    
Det er fremover ansøgerens ansvar at søge om tilladelse i så god tid inden 
parringen, at bestyrelsen, efter eget skøn, kan nå at behandle ansøgningen og 
eventuelt give tilladelse. 
 

10)Registrering af sundhedsoplysninger i Dansk Kennelklub. 

Det er frivilligt om man vil teste sin hund og eventuelt offentliggøre testresultatet 
ved registrering i DKK. 
Der er muligt at få registret følgende sundhedstest i Dansk Kennel Klub: 
øjenlysning, MAC, og nu senest PRA-B.  DKK kræver, for at resultatet kan 
registreres, at testen er taget af en dyrlæge.  
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Hvalpene efter forældredyrene, der er testet fri for MAC og PRA-B, vil automatisk i 
DKK blive registreret som fri, uanset hvornår forældredyrene testes.  
Det er tidligere besluttet, for at fremme hundenes sundhed, at klubben yder tilskud 
på 300,- kr. til øjenlysning. Det var det man havde dengang, men der er sket 
fremskridt i udviklingen af sygdomsbekæmpelse.  Så kom MAC test til, og nu 
allersenest test for PRA-B. Bestyrelsen besluttede at fastholde tilskud til øjenlysning 
på 300,- kr. og til MAC test 300,- kr. samt også 300,- kr. i tilskud til PRA-B testen. 
Det var der enighed om. 
 

Registreringen af testresultatet på hundeweb, er offentlig tilgængelig. 
Gerhard ønsker, at tilskud alene gives til de test, foretaget af dyrlæge. Den øvrige 
tilstedeværende bestyrelse, Dan, Bjørn og Pia samt suppleanter, Jette og Britt, 
syntes tilskuddet skal gives til alle der ønsker at teste deres hunde, uanset om 
testen er taget privat eller hos dyrlæge. Dette fordi gentests ikke er et avlskrav, 
men man ønsker at så mange som muligt kan og vil teste, og ikke ønsker 
økonomien skal være tungen på vægtskålen, hvad angår vore races sundhed. 

 
Der er ingen registrering af testresultatet i DvK, dog skal kasseren modtage 
dokumentationen i form af kopi af testresultat ved udbetaling af tilskud, og ejer 
giver herved sit samtykke til at resultatet kan registreres. 
 

 
11) Farveblanding. Bestyrelsens tilladelse til farveblanding kræves for at hvalpene, et 

resultat af farveblanding, kan registreres i Dansk Kennelklub. Tilladelsen skal være 
givet inden parringen. Reglerne er, at hunden skal have opnået mindst Very Good 
på udstilling, hvor der på de tætte linjer ikke har været kendte alvorlige sygdomme, 
samt at opdrætter redegør for ønsket om farveblanding. 

 
12) Der er indkommet et forslag til generalforsamlingen stillet af medlem Susanne 

Jaque. 
 

Forslaget indgår i generalforsamlingen. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde søndag den 15. marts forud for general-forsamlingen. 
 
 
 
 
 
   Pia Nissen         Bjørn Madsen     Dan Bundgaard        Gerhard Nagott 
                                                      
 

 


