
 

 

 

 

31. januar 2021 

Bestyrelsesmøde i Dværgschnauzerklubben 

Sted: Skype 

Tidspunkt: Den 14. november kl. 10.30 

Deltagere:  Pia, Bjørn, Lars, Jette, Britt og Dan 

Afbud fra: Gerhard Nagott 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 

 

2. Godkendelse af referat fra ordinær bestyrelsesmøde den 2. august 2020 på Vilcon, Slagelse: 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 2. august 2020 på Vilcon, 

Slagelse: Godkendt 

 

4. Dato for næste møde:31. januar 2021 kl. 19.00 

 

5. Orientering om indkommen post: 

a. Ansøgning om farveblanding af 5. august 2020, på Xanadu( tidligere ansøgning) og ny han 

U.D. War Admiral   dk 06848/2015 fra kennel Grønqvist. 

Godkendt 

 

b. 19.08.2020 DKK Jette Nielsen vedr. aflysning af alle nordiske og DKK udstillinger i 2020 samt 

retningslinjer for specialklubberne. 

Taget til efterretning 

 

c. Ansøgning om farveblanding af 4. september 2020 

Godkendt 

 

d. 23.08.2020 Puddelklubben om hjælp og støtte til DKK, samt forslag til dette. 

Taget til efterretning 

 

e. 27.08.2020 DKK Events orientering vedr. corona situationen 

Taget til efterretning 



 

 

 

f. DKK orientering om Ændring af særordningen vedrørende titlen Dansk Juniorchampion – 

DKJUCH 

Taget til efterretning 

 

g. 29.08.2020 Charlotte Bøgvad vedr, ansøgning om tilskud til deltagelse i DM i Rally lydighed d. 6/9-20 

Taget til efterretning 

 

h. 31.08.2020 DKK Jette Nielsen vedr. DKK’s udstillingsprogram for 2021. samt at Nordisk vinder 

udstilling afholdes i Danmark 2021. 

Taget til efterretning 

 

i. 01.09.2020 DKK Lone Sommer vedr. DKK’s økonomiske situation. 

Taget til efterretning 

 

j. 02.09.2020 ansøgning fra Annelise Lange mellem sort og sort/sølv, farveblanding mellem 

DK19001/2017 og DK09485/2016. 

Godkendt 

 

k. 03.09.2020 DKK Jette Nielsen, orientering vedr. elever og aspiranter på DKK’s udstillinger, der for 

tiden er indstillet. 

Taget til efterretning 

 

l. 03.09.2020 Lise Frandsen, anmodning om at gå elev på klubbens udstilling i Andst. 

Taget til efterretning 

 

m. 09.09.2020 DKK Jette Nielsen vedr, facebookgruppe for udstillingsansvarlige. 

Taget til efterretning 

 

n. 11.09.2020 DKK Jette Nielsen aflysning af årets vinderhunde i DKK regi. 

Taget til efterretning 

 

o. 15.09.2020 Ansøgning fra Annelise Lange til dækning af brød og kaffe til deltagere i travetur i 

Vedersø. 

Godkendt 

 

p. 15.09.2020 DKK åbner nu op for en generel mulighed for at få en hund bedømt af en autoriseret 

dommer uden at skulle deltage på udstilling. 

Taget til efterretning 

 

q. 16.09.2020 DKK  Susanne Korsgaard Jeppesen om forslag til dommeremner 2022 fra 

specialklubberne. 

Taget til efterretning 

 

r. Ansøgning om farveblanding af 28. september 2020 

Godkendt 

 



 

 

s. 17.09.2020 DKK Signe Hjorth Jensen Afholdelse af lydighedsprøver 2021 og DKK's LP prøvesystem 

Taget til efterretning 

 

t. 18.09.2020 DKK Kathrine Jeppesen om etablering af Erfa-forum for kreds- og specialklubformænd. 

Taget til efterretning 

 

u. 18.09.2020 DKK Jette Nielsen vedr. oprettelse af parklasse på udstilling og diverse corona info. 

Taget til efterretning 

 

v. 18.09.2020 DKK Jens Glavind vedr. forsamlingsforbud. 

Taget til efterretning 

 

w. 20.09.2020 DKK Jens Glavind vedr. Mulig sammensmeltning: Dansk Kennel Klubs Bestyrelse og 

Dansk Racehunde Unions bestyrelse har diskuteret muligheden for at smelte sammen - fusionere 

under DKK. 

Taget til efterretning 

 

x. 21.09.2020 DKK Kathrine Jeppesen, Opfølgning på mail efter pressemøde om seneste COVID-19-

restriktioner og –anbefalinger fra myndighederne pr. 18/9 2020  

Taget til efterretning 

 

y. 22.09.2020 DKK Liselotte Christensen Subject: Information fra DKK - nye corona-regler og 

opdatering af Retningslinjer for hundesport og corona-undersider. 

Taget til efterretning 

 

z. 28.09.2020 Pia Nissen om tilladelse til parring på kryds af farvevarianterne mellem Aristos' Rhett 

Butler AKC RN 28576302, P/sa og Hetina's Rachel DK02260/2017, sort. 

Godkendt 

 

æ. 03.10.2020 Inge-Lise Pedersen vedr. ansøgning om farveblanding på tæve-veronaavantiurinas 

Dk01685/2017----- hanhund grønqvistwhitecaptain cutter -Dk10129/2018 

Godkendt 

  

ø. 03.10.2020 DKK Jens Glavind info om sammensmeltning af DRU og DKK. 

Taget til efterretning 

 

å. 11.10.2020 Dorte Vilsgaard spørgsmålstegn vedr. sammesmeltning af DKK og DRU. 

Taget til efterretning 

 

aa. 12.10.2020 DKK Lone Sommer vedr. mail fra Dorte Vilsgaard. 

Taget til efterretning 

 

bb. 16.10.2020 DKK Jette Nielsen Forlængelse af særordningen vedrørende titlen Dansk Juniorchampion 

– DKJUCH til og med april 2021. 

Taget til efterretning 

 

cc. 17.10.2020 Pia vedr. bekræftelse af forslag til ændrede regler  



 

 

2 x Kl.Jun.CERT 

1 Kl. Jun. CERT + nr. 2 i juniorklasse med Exc. CK 

1 x Kl. Jun. CERT + 1 CK opnået i 2020 i klubregi (tages i anden klasse, mellem, åben...) 

Taget til efterretning 

 

dd. 18.10.2020 Katerina Cechova forslag til support af DKK,donering vedr. printning af plakater til salg 

hos DKK. 

Taget til efterretning 

 

ee. 19.10.2020 Lonni Gulmark Prirsching DKK, Reglementet for Rally 2021 er lagt på DKK’s hjemmeside. 

Taget til efterretning 

  

ff. 19.10.2020 Anne Orholt DKK nyt om coronaregler. 

Taget til efterretning 

 

gg. 21.10.2020 DKK Hanne K. Madsen Godkendelse af elevtjeneste Lise Frandsen. 

Taget til efterretning 

 

hh. 22.10.2020 Laila Lehmann DKK Sikkerheden i klubsystemet. 

Taget til efterretning 

 

ii. 23.10.2020 Diana Methe Lauenborg DKK priser/gebyr gældende for 2021 

Taget til efterretning 

 

jj. 29.10.2020 DKK Jette Nielsen Udstillinger efter nytår (priser) 

Taget til efterretning 

 

kk. 29.10.2020 Anne Orholt DKK Nye coronainformationer 

Taget til efterretning 

 

ll. 30.10.2020 DKK Lone Sommer Nye coronainformationer, opdateret 

Taget til efterretning 

 

mm. 03.11.2020 Vibeke Rørdam Opstillingsportræt til bestyrelsesvalget. 

Taget til efterretning 

 

6. Orienteringssager (lukket punkt) 

a. Igangværende sager, som verserer 

i. Drøftelse af indkommen tilbud på modul:  

Vedtaget at købe modulet 

ii. Klubvinder – krav om at ejer er medlem af klubben. Drøftelse af delt ejerskab/reelt 

ejerskab. Præcisering af reglerne. Det er den underskriftsberettigede i henhold til 

DKKs regler som er pligtig til at være medlem af DVK 

iii. Generalforsamling 2021: ”Generalforsamlingen afholdes den 14.03.2021 på DSB 

Kursuscenter, Fyrvej 1, 5800 Nyborg, kl. 13:00. Iflg. vedtægterne skal forslag til 

generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før 

generalforsamlingens afholdelse - denne dato er den 30.01.2021 kl. 24:00.  



 

 

iv. Orientering om arbejdet med register over hanhunde med forventet opstart den 3. 

marts 2020 

 

b. Sager afsluttet 

 

 

 

7. Udvalg:  

a. Sportshunde. 

i. Orientering om sporprøve den 21. oktober 2020 i Gludsted Plantage 

ii. 21.09.2020 Ansøgning fra Kirsten SPOR vedr. kørselsgodtgørelse i forbindelse med 

præsentation af spor for medlemmer i Syd og Sønderjylland 

  

 

b. Udstilling 

Andst udstillingen havde fået stor ros af deltagerne for så vidt angår afviklingen. 

Dommer er på plads for 2021, med forbehold for restriktioner. 

 

c. Klubshop 

 

d. Avl- og Sundhed: 

 

 

e. Lovudvalg 

 
 

8. Hjemmesiden 

 

9. Bladet 

 

10. Regnskab 

 

11. Eventuelt 

Bestyrelsen drøftede bestyrelsesmedlem Gerhard Naggot´s kontinuerlige fravær, herunder at han i 

direkte modstrid med kravet om diskretionspligt i en af bestyrelsen lovligt vedtaget forretningsorden 

på generalforsamlingen har udtalt, at han ikke er bundet heraf.  

Bestyrelsen drøftede videre eventuelle konsekvenser, herunder, at bestyrelsesmedlem Gerhard 

Nagott ikke har underskrevet adskillige referater fra bestyrelsens møder. 

Bestyrelsen drøftede videre en eventuel kontakt til DKK med henblik på løsningsmodeller 

 

 

 

 
 


