
Ordinær Generalforsamling 
i Dværgschnauzerklubben 

 
Søndag d. 2 august 2020 kl. 13.00 

Vilcon Hotel og Konferencegård, Lorupvej 44, 4200 Slagelse 
 

 

Dagsorden:  
 

1.  Valg af dirigent,  
Poul Erik Christensen vælges.  

Dirigenten redegør for baggrunden for at generalforsamlingen afholdes 2. august 2020, 

herunder kravet om forudgående tilmelding. Dirigenten henviser bl.a.  DKK´s anbefalinger i 
forbindelse med den verserende epidemi der bl.a. henviser til tilmelding på grund af 

afstandskrav sammenholdt med lokalestørrelse. 
 
Dirigenten konstaterer, at dagordenen er rettidig fremsendt og den godkendes. 

 
2.  Valg af mindst to stemmetællere  

 Jesper Grønqvist 
Jørgen Nielsen 

  
3.  Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse  
 

Formanden aflægger følgende beretning. 
 

Kort før jeg sad og skrev årsberetningen for 2020, anede ingen noget som helst om den 
tragedie der skulle ramme hele verdenen, Covid19. På få dage ændrede denne virus tusinder 
af menneskers liv, sygdom, tragedier, økonomi, dagligdagen, ja hele livet tog en karusseltur, 

der først nu er gået ned i fart, men vi ved alle, at kun et lille skub kan sende den i 
omdrejninger igen. En påmindelse om, hvor kort og sårbart livet kan være. Kun naturen fik 

det så meget bedre, i hvert fald for en kort periode. Ingen tvivl om, at 2020 er året der vil 
blive husket. 
At det er 20 år siden vi kunne sætte to nuller bag de 20, er lidt uforståeligt, mange år, men 

føles alligevel så kort. Halvdelen af denne periode har jeg haft æren af formandsposten, og 
haft et fantastisk samarbejde med andre bestyrelsesmedlemmer, der alle har ønsket at gøre 

det bedste for racen og klubbens medlemmer. Trods alvorlig sygdom der har ramt 2 fra 
bestyrelsen i det forgange år, har de begge mod på at fortsætte deres arbejde for klubben, 
det er vi meget taknemmelige for. 

Et kig på medlemstallet fra sidste år viser en nedgang i medlemsskaber, til 556 mod 619 
sidste år. Der er fortsat mange efterspørgsler på hvalpe, og opdrætterne melder ofte om 

lange ventelister, og at der sjældent er hvalpe på klubbens hvalpeliste, fremmer bestemt ikke 
medlemstallet. Derfor har bestyrelsen også bestemt, at de der køber hvalpe, kan få minimum 
et års gratis medlemskab. 

Der er i det forgange år, afholdt 5 bestyrelsesmøder, 2 fysiske og 3 via Skype som de 
foregående år. 

Regnskabet for 2019 viser et flot plus på bundlinjen, primært på grund af ændring af det 
fysiske blad til onlineudgave. Ved regnskabsopgørelsen stod sundhedskontoen på Kr.5.053,-. 
Udbetalingerne på Kr.5.400,- for 2019 fordeler sig på øjenlysninger og MAC tests. 

 
Lovudvalget. 

Der har ikke været nye emner til behandling i lovudvalget i 2019. 
 
Udstillingsudvalget. 

Der har været afholdt 6 udstillinger i 2019,fordelt på 3 dobbeltudstillinger, en på Sjælland, en 
på Fyn og en i Jylland. Regnskabet viser pænt plus i modsætning til sidste år, hvor vi afholdt 

jubilæum. DKK har hævet udstillingstaksterne fra første tilmeldte hund på 7,- kr. til kr. 400,- 



og på hund nr. 2 med 6,- kr til kr. 327,-. Hvalpe koster kr. 275,- en stigning på 5,- kr i 
forhold til 2019. Bemærk at dette er online gebyrer, manuel tilmelding er langt dyrere. 

Ligesom i 2018 er der i 19 kommet flere nye dommere til og vi har stadig forespørgsler fra 
flere om at blive indstillet som dommere for vores race. Det betyder også, at vores udstillere 

vil møde lidt flere danske dommere i udstillingsringene fremover.  
Som de øvrige år, skylder vi Tina og Henri en kæmpe tak for deres altid store hjælp på 
udstillingerne, lad os give dem en hånd! 

 
Avls- og sundhedsudvalget. 

Det ville være dejligt at kunne berette at der i 2019 var født og registreret flere 
dværgschnauzerhvalpe i DKK end tidligere, men, det er desværre ikke tilfældet. 
Fordelingen er således: 13 hvide fordelt på 2 kuld mod 8 hvalpe sidste år. 41 sorte fordelt på 

9 kuld mod 42 i 2018, 45 p/sa fra 11 kuld og 46 s/s ligeledes fra 11 kuld. I alt 145 DKK 
stambogsførte hvalpe mod 186 i 2018.  Samtidig med nedgangen af fødte hvalpe, stiger 

efterspørgslen. Derfor er det vigtigt vi hjælper de nye opdrættere i gang og støtter dem i 
deres arbejde, noget vi vil sætte stort fokus på ved opdrættermødet i slutningen af denne 
måned. 

 Bestyrelsen har i det forgangne år modtaget 6 ansøgninger om farveblanding, og af disse 6 
er født 2 kuld. Alle forældredyr opfyldte betingelserne. 

Som det sikkert er alle bekendt, er det muligt at få tilskud fra klubben til øjenlysning og MAC 
test. Bestyrelsen har bestemt at der også gives tilskud til PRA-B test. Tilskuddet ydes til alle, 

uanset om testen er taget privat eller hos dyrlægen, og man giver samtidig sit samtykke til at 
klubben må registrere testresultatet. Begrundelsen for at tilskuddet også gives hvis man selv 
tester er, at bestyrelsen ønsker af flest muligt tester deres hunde, uanset økonomi. Det er 

også muligt at få sit testresultat på Hundeweb, det gælder både MAC og PRA-B1, men kun 
såfremt testen er taget hos dyrlægen. 

Jeg nævnte sidste år at der herskede tvivl om PRA-B testen, og vi fortsat desværre ikke 
vidste nok om denne tests betydning/værdi. Derfor anbefalede Avls-og sundhedsudvalget at 
man, selvom man havde testet, undersøgte sine avlshundes linjer for bl.a. PRA-B før avl. Det 

skulle vise sig at Avls- og sundhedsudvalgets overbevisning om værdien af den nuværende 
gentest, eller manglen på samme, holdt stik. Her i foråret kom nyheden om et helt nyt 

testresultat, udviklet af professor Hannes Lohi fra University Of Helsinki i samarbejde med 
Karolinska Instituttet i Stockholm, sponsoreret af private sundhedsfonde samt den 
amerikanske dværgschnauzerklub. Genvarianten man har identificeret er fundet efter tests af 

1600 hunde og giver et perfekt matchresultat, og kaldes PRAB1. Genet for PRA B man 
tidligere fandt, viste sig at være relateret til en anden sygdom i nervesystemet. Det betyder, 

at det nu er muligt at teste dværgschnauzere for et korrekt resultat af PRAB1. Et stort skridt 
fremad for vores race! 
 

Sportshunde. 
I 2019 var planlagt 20 træningsdage, desværre måtte 4 aflyses, pga. rigtigt dårligt vejr eller 

for få tilmeldinger. I gennemsnit var der 4 hunde til hver træning. Der kom én ny hund på 
sporholdet i løbet af 2019. 
Sporprøve blev afholdt den 25.05.19 i Gludsted Plantage.  Alle hunde bestod med 1. præmie, 

rigtig flot.  
I 2020 blev der annonceret på Facebook - det gav ”pote”, der kom ’en ny hund, og et par 

”gamle” dukkede op igen. Siden er der kommet flere på holdet. 
Vi vil benytte Facebook mere, og slå aktiviteterne op her i håb om at skabe interesse om 
denne dejlige sport, der udfordrer hundene på deres egne præmisser, og hvor de skal bruge 

hovedet og ikke kun musklerne. 
Alle kan gå ind på Facebook-gruppen ”På sporet med din dværgschnauzer” og se billeder og 

videoer. 
Der er lidt udfordringer - ikke bare vejrmæssigt - men også fra Skov- og Naturstyrelsen. De 
har indskrænket de arealer, der må benyttes til hundetræning betydeligt, så det er vigtigt at 

være tidligt ude med at reservationer. 
Nu har sportsfolket lige et sidste ønske til resten af året – TØRVEJR - ikke nødvendigvis sol, 

men bare så regntøjet kan blive i bilen. 



 
ØVRIGE SPORTSHUNDE 

 
Det har været et godt år for sportshundene inden for Rally, Agility og Spring. Der har været 

flere deltagere i Rally for første gang i flere år. Vi kunne dog godt tænke os, at lidt flere 
hunde og deres ejere, fik lyst til at være aktive inden for Lydighed. I det hele taget håber vi, 
at flere hunde vil benytte lejligheden til at komme ud i det kommende år. - I er altid 

velkommen til at kontakte klubbens ansvarlige, hvis der er spørgsmål. - Vi håber, trods alt, at 
2020 bliver et lige så godt år, hvis ikke bedre. Vi er også vidende om, at der har været flere 

hunde/ejere, som er begyndt at kigge på færdighedsprøver, og vi har en enkelt rigtig dygtig 
udøver til dogdancing, som har deltaget på landsholdet. 
 

 
DvK’s hjemmeside. 

Hjemmesiden opdateres løbende og opdrætterlisten er for nylig revideret og opdateret. 
 
Dværgschnauzerbladet. 

Bladet blev i begyndelsen af 2019 ændret fra fysisk blad til en online udgave, redaktør er 
fortsat Kristina Nielsen. Online bladet blev modtaget med blandede følelser. Nogen syntes det 

var rigtig godt, andre var rigtig kede af at miste det trykte blad. Nogle få medlemmer valgte 
at udmelde sig af samme grund, men det var ganske få. Det er trods alt muligt at printe 

bladet ud, hvis man ønsker det, og de penge klubben sparer kan i stedet bruges til andre 
aktiviteter for medlemmerne. Selv om økonomien omkring trykning og udsendelse af bladet 
var en tungtvejende årsag, måtte vi også skele til at meget få sendte materiale til bladet, i 

form af fotos og små historier, og gjorde det umuligt at få et blad, det gav mening at 
udsende sammenlignet med omkostningerne. 

 
Bestyrelsen. 
Vi måtte i foråret  sige farvel til medlemsadministrator Anne Buus, der ønsker at bruge sin 

fritid på anden måde. Vi takker Anne for hendes store arbejde med nogle gode flasker vin og 
ønsker god vind fremover, hvor fritiden skal deles mellem barnebarn, sejlture og brug af 

jagttegn. Jette Akselbo der tidligere har været medlemsadministrator har foreløbig overtaget 
arbejdet. 
DKK’s formandsmøde, der skulle være afholdt den 14 marts på Fyn, blev endeligt aflyst på 

grund af corona situationen.  
 

De der skal påskønnes. 
 
Vi har ligesom de foregående år en række mennesker der bruger en del af deres fritid på at 

få hjulene til at løbe rundt. Hvad skulle vi dog gøre uden dem… 
Til alle er en god flaske rødvin og en stor tak. 

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

Henri Hansen, klubshoppen 
Kristina Klintø Nielsen, redaktør og online blad 

Ingelise Søgaard, hvalpeanviser 
Katerina Cechova, avls- og sundhedsudvalg 
Eia Shim Milo Andersen, klubvinderresultater og udstillingsudvalg 

Ellen Nørgaard, sportshundeudvalg og klubvinderdiplomer 
Charlotte Bøgvad, sportshundeudvalg og årsresultater 

Hanne Madsen, spor  
Karen Hjort Frandsen, spor 
Kirsten Andersen, spor 

 
Vores friske traveturshold får hver en flaske Gl.dansk at varme sig på. 

Team Jylland 



Team Fyn 
Team Vestsjælland 

 
 

Vi har så dygtige og smukke hunde, og klart det ene ikke udelukker det andet . 
Lad os begynde med de smukke ( og måske kloge ). 

 
Klubvindere 2019 , for hvid: 
Chottans Cotton Bean, ejer: Camilla Nilsson, Sverige 

Kahnjee Cole Lady-Vashj, ejer: Gunilla Nydén, Sverige 
 

Klubvindere 2019, for sort:  
Milo Von Den Black Diamond, ejere: Gerhard J. Nagott og Ann E. Nagott 
Hetina's Rachel, ejer: Pia Nissen 

 
Klubvindere 2019, sort/sølv: 

Nero Argento's Diamante Eccola Qui, ejere: Birthe Gaadbo Sørensen og Annelise Lange 
Ugly Duckling's Twist In The Sky, ejer: Ib Johannes Xavier von 
Folsach 

 
Klubvindere 2019, peber/salt: 

Ugly Duckling's Bonnie Blue Butler, ejer: Svend Erik Løvenkjær 
Ugly Duckling's The Legend Of Faust, ejer: Lars Nielsen, Pia Nissen 

 
 
Klubvinder 2019 veteran: 

Painhills Yesterday Man, ejer: Kerstin Nordbeck, Sverige 
 

Så til de kloge ( og måske smukke ) 
Årets sporhund 2019: 
Frisenborg’s Heidi, ejer og fører: Lene Riishede Jensen 

 
Klubvinder 2019 Rally begynder: 

Natinskee’s Cup Cake, ejer og fører: Britt Kluge 
 
Klubvinder 2019 Rally øvet: 

Boegvads Gerda Gilboe, ejer og fører: Charlotte Bøgvad 
 

Klubvinder 2019 Rally ekspert: 
Boegvad’s Elga Olga, ejer og fører: Charlotte Bøgvad 
 

Klubvinder 2019 Spring og klubvinder klasse 1: 
Hetina’s Ned The Baboon, ejer og fører: Carsten Seersholm 

 
Klubvinder 2019 klasse 2 og Klubvinder 2019 Agility: 

Soliman’s Azize, ejer og fører: Birgit Pedersen 
 
 

Jesper Grønqvist  (JG) spørger til gratis medlemskab for nye hvalpekøbere og henviser bl.a. 
til klubbens hjemmeside. 

 
Bestyrelsesmedlem Gerhard Nagott (GN) anmoder om ordet. GN redegør for sine oplevelser 
som bestyrelsesmedlem i klubben. 

 
GN retter bl.a. en anklage om at den øvrige bestyrelse udøver manipulation med referater af 

bestyrelsesmøderne: GN henviser til et bestyrelsesmøde af 3. juni XXXX. 



GN finder videre, at bestyrelsen ikke følger tidligere vedtagne punkter. GN oplyser, at han har 
læst samtlige referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger der er tilgængelige på 

klubbens hjemmeside. 
GN finder, at den af bestyrelsen vedtagne forretningsorden for bestyrelsens møder er udtryk 

for en mundkurv og at han ikke ønsker at bindes af bestemmelsen om tavshedspligt. 
 
Dirigenten stopper GNs oplæsning af sin redegørelse efter 20 min.  

 
Dirigenten konstaterer forretningsordenen og dermed acceptere en tavshedspligt om det 

bestyrelsen erfarer og drøfter på møder m.v. Dirigenten spørgere GN om hans så vil forlade 
bestyrelsen? 
 

Diregenten orientere baggrunden for en bestemmelse tavshedspligt. 
 

Dirigenten PE mener at GN undervejs i redegørelsen bryder tavshedspligten og samtidig er 
GN gået til kanten, det er meget grænseoverskridende den måde GN fremlægger sin sag. 
 

Dan Bundgaard (DB) GN er lige kommet med en redegørelse, hvilket også er sket på flere 
bestyrelsesmøder. DB har deltaget i flere foreninger, uddannet jurist og ved en del om 

foreningsorden. 
 

Der står i vedtægterne at suppl. har diskretionspligt overfor bestyrelsen, hvilket så også må 
gælde resten af bestyrelsen. DB tager ad Notem at han ikke vil sidde til bestyrelsesmøde og 
debattere noget, som han mener ligger indenfor bestyrelsen med risiko for at debatterne 

videregives. 
 

JG – det er noget af en mundfuld, er rigtig ked af det, vi har en bestyrelse som ikke fungere 
for GN, for resten er fint. Kan ikke forstå han vil anklage personer i stedet for bestyrelse. 
 

Jeg har et spørgsmål, hvad er dit reelle formål med indlæg. 
Alle ved at mundskrab ikke kan komme til DKK, men opdrættere kan vælge dette og stå inde 

for at man har testes den rigtige hund. 
 
Du ringer til os og klager over bestyrelsen, og Pia Nissen (PN) i særdeleshed, det har ingen 

steder hjemme.  
 

GN – benægter at det var det samtalen handlede om. 
 
JG - Alle de tvivlsspørgsmål du har spredt om bestyrelsen, hvorfor henvender du dig ikke til 

bestyrelsen, det er der det hører hjemme, Man skal være ærlig overfor dem man arbejder 
sammen med. 

 
Marie Louise Ricard (MLR) – Foreslår ordet diskretionspligt i stedet for tavshedspligt. 
 

DB  kontra disk – forretningsorden   
 

Lars Thousig (LT) – GN hvad er formålet med at være i bestyrelsen – forstår ikke hvorfor GN 
ikke trækker sig, hvis du var medlem af min forening, så ville du blive bedt om at gå ud. 
 

Susanne Jaqué (JS) – helt ny – helt vildt, troede ikke der var så meget gang i det, det skal 
være mulighed for at sige hvis man er utilfreds med. Det skal man da kunne sige.  

 
Eva von Folsach – (EVF) Det du gør lige her og nu. Det ligner ikke den GN jeg kender. 
Personlig forfølgelse af formanden fordi du vil have magten. 

 



DB – udtryk for at måden vi har diskuteret på er ovre nu, det kan vi ikke mere. Det bliver en 
formel sag, ingen diskussioner. Bestyrelsen har hørt alle GN fremførte anklager, vi har 

forholdt os til det, det er drøftet. 
 

Dirigenten oplever, at GN sidder helt alene med opfattelsen,  
 
GN – jeg har hørt hvad jeg har sagt, fra starten sagt jeg ikke vil være bestyrelsesmedlem, 

gider det ikke. 
 

PE afslutter debatten her. 
 
Kitte Tveen (KT) – hvalpelisterne – flere hvalpe – hvordan gør vi det. 

 
PN – der er ingen hvalpe – hvis de står som hvalpe i vente – så er de lovet væk og kommer 

ikke på hvalpelisten. 
 
Lise Grønqvist (LG) – aktiv opdrætter – hvis vi sætter solgte hvalpe på listen, skal man tage 

telefonen hele tiden. 
 

MLR – jeg tror – at der er mange der ikke kommer på hvalpeliste, fordi de har en privat 
venteliste. De der ikke er medlemmer sætter forhåbentlig på DKK liste. Mange har sin egen 

venteliste.  
 
Britt Kluge (BK) forstår godt  - alle sætter på ventelisten – men er de solgt  - er det lidt snyd 

overfor de der gerne vil have en ny. Vi skal i stedet hjælpe de unge opdrættere, så vi får flere 
hvalpe 

 
Michael Holm-Jensen (MHJ) fik en henvendelse,  de har skrevet til 7 – 8 forskellige 
opdrættere, alle har sagt de gerne vil se hunden, før de køber, men mange afviser, der er 

ingen hvalpe i vente, det er lidt synd., 
 

BK – har haft mange på besøg, alle er velkomne til at komme på besøg.  
 
Hanne Piwodda Rasmussen (HPW), der er ny opdrætter, har haft 2 kuld, og henviser gerne til 

andre. Hvis de der henvender sig, vil se racen, kan man henvise dem til at deltage i de 
arrangerede traveture der er rundt omkring. 

 
GN har fået henvendelser, så må man henvise til andre, men der er ingen i Danmark. 
 

Jakob Tveen Andersen (JT) – vi henviser – det er synd for alle de der gerne vil have en 
schnauzer, men det er vigtigt at alle føler de får en god behandling.  

 
PE – Fremsender formandens beretning til afstemning. 
 

Beretningen er vedtaget med 24 for, 1 imod, 5 undlader at stemme. 
 

4.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af  
 ansvarsfrihed  
 

Lars Nielsen fremlægger regnskabet. 
 

MLR – flot at vi har så mange penge. Det kan godt være klubben kan spare penge ved et 
digitalt blad, men så pålægger klubben medlemmerne udgiften til print, i bund og grund er 
det små sko at gå i, når vi vil spare penge. Forsikringer går også udenom klubben fordi 

mange hundeejere er sundhedsforsikret (ansvar inkl.). 
 



Annelise Lange (AL) – synes også med alle de penge vi har at vi skulle have noget igen. 
Mange savner bladet. 

 
Lars Nielsen (LN) – den faktuelle besparelse er ikke 20000, når vi når et fuldt regnskabsår er 

besparelsen 80000. 
 
Formanden – vil gerne sige, vi er ikke ude på at spare penge på bladet, det det drejer sig om, 

er at når vi bruger medlemmernes penge, så skal vi også vide at det vi giver ud til medlem 
skal være værd at betale for. Det hænger ikke sammen. I vores dage, så ”Googler” man 

det meste. Alle de almindelige ting henter man ikke i bladet men på nettet. Redaktøren 
efterlyser gang på gang at medlemmerne indsender materiale, men det sker ikke, vi kan 
ikke fylde et blad på 32 sider. Redaktøren kæmper for at lave de 16 – 17 sider der for 

tiden er i bladet. Det er bl.a. grunden til at vi valgte at gå ud med et digitalt blad. 
Vi er i gang med at snakke om at sende 2 halvårlige blade ud, hvor man evt. kan samle det 

materiale der er i de digitale sammen med flere billeder og forhåbentlig materiale fra 
medlemmerne. 

 

Når vi nu er ved det at bruge penge på medlemmerne, har vi bl.a. vedtaget på 
bestyrelsesmøde at man som ny hvalpeejer og medlem af klubben kan få en gratis 

udstilling for baby eller hvalp. 
 

Synes ikke man skal kaste 100000 efter et blad der ikke er noget indhold i. 
 
BK – det er lidt det samme som PN siger, vi overvejer 2 fysiske blade. 

 
JN kan huske vi snakkede om bladet, det var at så havde vi ikke nogen redaktør. 

 
PN du har ret i at Kristina var ved at trække sig. Der var tale om at vi skulle betale for at få 

lavet brevet. 

 
Lis Habermassen (LH) – var med til at stemme for e-bladet. Måske derfor vi mangler 

medlemmer. 
 
DB – vi glæder os ikke over de mange penge, de ligger der bare, vil vi gerne have dem ud til 

medlemmerne. Er der nogen der har forslag, så kom med dem, vi tager det hele. 
 

SJ –Det var mig der stillede forslaget, synes måske det er andre steder man kan bruge 
pengene andre steder. Det kunne være fedt hvis man kunne sætte nogle link til video ind i 
bladet. Har sendt flere links, de virker ikke når man trykker på dem.  

 
LT normalt slår jeg folderne i bilklub,. Kan vi hælde noget i det, fysisk eller epaper. Har man 

ikke medlemmer der kan fylde noget i bladet, forstår jeg godt at debatten er der.  
 
MHJ – Link til bladet på hjemmeside. 

 
JN – kan man lave et eller to blade om året med konkurrencer.  

 
JA – bladet bliver udsendt gratis printet til ca. 10 medlemmer. Er gået i gang med at 

undersøge om login til hjemmesiden. 

 
PE spørger om regnskabet kan godkendes og der meddeles ansvarsfrihed, 

 
Regnskabet er enstemmigt vedtaget. 
 

5. Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes  
 

Forbliver som det. 



 
6. Bestyrelsesvalget og suppleantvalgets resultat bekendtgøres  

Bestyrelsesvalget:  
 

Pia Nissen : Modtager genvalg  
Bjørn Madsen: Ikke på valg 
Lars Nielsen : Ikke på valg  

Gerhard Nagott: Ikke på valg 
Dan Bundgaard: Modtager genvalg  

 
Supleantvalget :  
 

1. Suppleant : Britt Kluge ikke på valg 
2. Suppleant : Jette Akselbo modtager genvalg  

 
Da der ingen modkandidater er, vælges de opstillede. 
 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant  
 

Revisorvalget :  
 

Jørgen Nielsen : Ikke på valg 
Tina Hansen : Modtager genvalg  
 

Revisorsuppleantvalget :  
 

Revisorer og revisorsuppleant vælges i henhold til vedtægterne på generalforsamlingen. 
 
Da der ingen modkandidater er, vælges den opstillede. 

 
Der skal findes en suppleant, ingen melder sig på generalforsamlingen, hvorfor bestyrelsen 

pålægges at finde en revisorsuppleant. 
 
8. Indkomne forslag  

 
Forslag fra medlem Susanne Jaqué. 

 
”Jeg foreslår, at vi i DvK opretter en database over dværgschnauzer avlshanner i Danmark. 
Databasen skal være 100% frivillig at benytte og være tilgængelig for DvK klubbens 

medlemmer senest ved udgangen af 2020” 
Formålet med databasen: 

At få en samlet og lettilgængelig oversigt over avlshanner i Danmark. 
Hvordan? 
Jeg vil foreslå, at databasen oprettes og vedligeholdes frivilligt i foreningsregi indenfor et 

givent budget og med relevante hjælpemidler/pc stillet til rådighed. 
Jeg vil gerne melde mig frivilligt som tovholder. 

 
 
SJ – Motiverer sit forslag.  

Ny opdrætter – har uddannelsen og haft mit første kuld. Synes det har været svært at finde 
en hanhund. 

 
Det har været med mange omveje før jeg fandt en hanhund til min tæve.  
 

JG – vi har tænkt over hvordan og hvorledes. Alt skal foregå på frivillighed og overholde FCI 
regler.  

 



MHJ – Når du opretter en dabase, så er data låst, så det er ikke mulighed for en forfordeling. 
 

SJ – jeg har slet ikke gjort mig de tanker. Vi har mulighed  for mange forskellige 
registreringer i DKK –  

 
DB – har de stadig listen på schæferklubben 
 

BK – skal blive i dvk – så kunne vi vi lave en liste i samme stil som hvalpelisten. 
 

PN – synes egetlig at princippet er godt, det har været oppe at vende før. Så går man via 
hundeweb – der kan man se alle hunde testet af en dyrlæge – hvad så med alle de der tester 
hjemme – så kan man ikke stå på listen. Og vi har ikke ret mange, så bliver enkelte hunde 

fædre til rigtig mange kuld. Måske også hunde der ikke har værdien, og matadoravls  
grænsen kan lettere overskrides. 

 
Vi har ikke og vil heller aldrig få avlskrav – DKK er ikke tilhængere – af avlskrav.  
 

SJ og PN snakker  
 

JTA – test – allerede et problem i dag. Vinderhunde på udstill. jep det er den man skal bruge. 
Men kan ikke finde testresultater på hundeweb, så må man kontakte ejer. 

Frivillighed er vigtigst.  
 
Katerina Cechova (KC) – hvis der kun er et par hunde på en liste – så er der risiko fro at folk 

ikke ved nok om anatomi og derved bruger noget det ikke passer til deres tæve. 
 

TH – vi kan ikke finde noget på en liste vi skal se hunden og snakke med ejeren. 
 
GN – han hundeejere har stort ansvar – hunde skal være testet – vi har ingen avlskrav – 

sikkert rigtigt – i – klubben er berettiget til at fastsætte regler for avlsarbejder.  
GN henviser til den tyske schbauzerklub, de har regler for avl, alt skal testes. 

 
DB – hvis vi skal lave en liste – se at – lukket forum – hvis medlemslogin – 
 

PN avlskrav – hvor mange her kan huske da DKK holdt møde i Køge – registrerings antallet er 
dalet voldsomt og DKK ønsker ikke avlskrav, og gav ansvaret tilbage til opdrætterne.  

 
Afstemning om forslag  
 

resultat 
 

For 17 Imod 11 Undladt 1 
 
I stedet for udgangen af 2020 – så i stedet for 1. marts 2021, dette på grund af den 

forsinkede generalforsamling. 
 

9. Fremtidig virksomhed  
 
Fremtidig virksomhed. 

 
På sidste års plankalender stod bl.a. opdrættermøde. Dette møde vil blive afholdt i nærmeste 

fremtid, nemlig den 29 august i Knudshoved. Vi ser frem til en god og lærerig dag incl. god 
forplejning, og selvfølgelig uden deltagerbetaling.  
 

Der ud over afholder klubben trimmeseminar for alle, der vil lære basis trim og pleje af deres 
dværgschnauzer  i Brøndby Strand, underviser er Camilla Nilsson fra Sverige samt et par 

danske og svenske hjælpere.  



Dato måtte desværre udsættes, nærmere kommer. Her er en egenbetaling på kr. 650,-, 
resten, ophold og forplejning, betaler klubben. Vi havde også planlagt en ekstra klubudstilling 

i forbindelse med DKK’s dobbelt udstilling på Bornholm, den kommer i stedet næste år. På 
samtlige klubudstillinger vil der fortsat være kaffe/the til rådighed til klubbens udstillere og 

gæster. Den eneste klubudstilling der afholdes i år bliver i Andst den 10/11 oktober. 
 
Der vil fortsat gives tilskud til travetursfolket når de ønsker at markere/fejre noget, så er det 

blot at henvende sig til undertegnede.  
 Bestyrelsen lovede klubbens medlemmer at de penge der spares på at trykke og udsende et 

fysisk blad kommer til at gøre gavn andre steder, det ser vi så nu med de nævnte tiltag, også 
fremadrettet, og gode ideer til andre aktiviteter er altid velkomne. 
 

10. Eventuelt  
 

Dorit Neertoft (DN) – synes ikke det er rigtigt at folk ringer til dig (PN – formand) men 
hvalpeanviser –  
 

PN - at hun henviser til der hvor jeg ved der er hvalpe. 
 

TH – det er Tina laver hvalpelisten  -  må jeg så henvise  
 

JG – Vi har rigtig run på hvalpe lige nu, jeg synes vi alle bliver behandlet pænt.  
 
BK – Er det kun fordi det er Pia der er formand,  

 
DN – nej det er kun fordi at hun er formand 

 
MLR – man må ikke som opdrætter tage fortrin for nogle frem for andre. 
 

PE – der er ingen restriktioner i vedtægterne så hvis der skal være det, skal det taget op på 
en generalforsamling. 

 
JN – vi har mangel på hvalpe – prisen er skruet gevaldig op. Det er måske med til at at folk 
køber fra hvalpefabrikker.  

 
AL - Forslag til at bruge penge i klubben. For år tilbage var der en USA trimmer det var 

fantisktisk. Vi har personen i egen klub, kan vi ikke bruge nogle penge på det.  
 
MHJ – hvalpeprisen – hvis man ikke har råd til en pris som en dværgschnauzer koster, så er 

det ikke sådan en man skal have. Prisen er det mindste, nogen har undersøgt at det koster 
40000 i hundens levetid. 

 
TH jeg sælger min dværg til 14000 og har lagt et stort stykke arbejde i det. Gadekryds koster 
rask væk 6 – 8000.  

 
BK det er lige meget med om vi sætter priserne ned. Det hjælper ikke.  

 
PN vi skal have en anden indgangsvinkel – det kan godt være at man kan købe en til 5000, 
men hvor er din sikkerhed. 

 
DN – farveblandinger – man skal opfylde kravene – hvilke krav. 

 
PN  - de skal have very good på en udstilling, det er det eneste krav. 
 

DB – vi har hver gang en drøftelse, hvad tænker opdrætteren, vi vil gerne have en motiveret 
ansøgning, hvad vil man opnå.  

 



 

 
 
 



 
JTA – ville det være muligt at skrive ind i referatet hvilke overvejelser opdrætteren har med 

en farveblanding. 
 

DB – vi vil gerne være sikker på at vi ikke overtræde opdrætteres grænser. 
 
PN svensker anbefaler ikke at man blander s/S og p/S – og hvalpene kan ikke komme på den 

svenske hvalpelisten. 
 

JG – vi benytter farveblanding – vi har hvide. Og har stor succes. 
 
GN – vil gerne have ført til protokol at jeg har afleveret min PC sammen med protokollen. 

 
PE takker for samarbejdet – tak for i dag. Alt godt for klubben fremover. 
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