
 

 
31. januar 2021 

Referat af bestyrelsesmøde i Dværgschnauzerklubben 

Sted:  Virtuelt via Skype  

Tidspunkt:  Den 31. januar kl. EFTER HÅNDBOLDFINALEN 

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

                      Afbud fra:  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt 

 

 

1. Godkendelse af referat fra ordinær bestyrelsesmøde den 14. november 2020. 

Godkendt 

 

 

 

1. Dato for næste møde: 14. marts 2021 

 

 

1. Orientering om indkommen post: 

a. 03.10.2020: Inge-Lise Petersen: Farveblandingsansøgning mellem DK 10129/2018 
Grønqvist White Capitan Cutter, hvid  og sort, DK01685/2017 Verona Avantiurinas. 
Godkendt 
b. 25.11.2020 Vibeke Rørdam: Opstilling til bestyrelsespost i DKK. 
c.  DvK har anbefalet V.R.’s opstilling. 
d. 27.11.2020 Jens Glavind: DKK´s Corona vejledning vedrørende afholdelse af 
repræsentantskaber, generalforsamlinger og årsmøder mv.- Taget til efterretning. 
e. 30.11.20 Jette Nielsen: Udstillingsprogrammer 21-22-23. Taget til efterretning. 
f. 01.12.2020 Signe Hjort Jensen: -vedr. Hoopers Instruktøruddannelse. Taget til 
efterretning. 
g. 01.12.2020 Jens Glavind: Puljeoverførsel fra Dansk racehundeunion. Taget til 
efterretning. 
h. 01.12.2020 Tonny Bjørnholt :vedr. tilskud til 1 fl. Gl.Dansk til travetur til Jul. Bevilget. 
i. 02.12.2020 Jette Nielsen: Vedr. alle resultater fremover skal registreres for alle 
tilmeldte hunde i alle discipliner - også ”ikke bestået” og ”ikke mødt”. Taget til efterretning. 



j. 08.12.2020 Jette Nielsen:  Dommerlisterne for DKK’s nordiske og internationale 
udstillinger i Herning 2021 og Fredericia 2022. Taget til efterretning. 
k. 09.12.2020  Anne Orholt: DKK's retningslinjer vedr. Covid 19. Taget til efterretning.   
l. 17.12.2020 Hanne K. Madsen: Julehilsen til DKK's specialklubber og kredse. 
Modtaget med tak. 
m. 18.12.2020 Anne Orholt: Julehilsen og DKK's retningslinjer vedr. covid 19. Taget til 
efterretning. 
n. 22.12.2020 Jette Nielsen: Flytning af særskilt regelsæt med Dansk Kennel Klubs 
generelle bestemmelser for udstillinger og prøver i Danmark. Dette gælder for eksempel 
regler for deltagelse, sundhedskrav, vaccinationer, doping, opførsel, klager m.v . Taget til 
efterretning. 
o. 23.12.2020 Jette Nielsen: Dommer og ringpersonaleinstruktioner 2021. Taget til 
efterretning. 
p. 01.01.2021 Bodil Nicolaisen: Ansøgning om farveblanding. Godkendt 
q. 14.01.2021 Jette Nielsen: Udstillingsprogram 2021. Taget til efterretning. 
r. 14.01.2021 Jette Nielsen: Ny udstationeringsaftale. Taget til efterretning. 
s. 15.01.2021 Jens Glavind: Vejledning vedr. GF og covid 19. Taget til efterretning. 
t. 15.01.2021 Anne Orholt: DKK's coronaretningslinjer opdateret. Taget til efterretning. 
u. 16.01.2021 Marie-Louise Ricard: Vedr. ny udstationeringsaftale, se 5, a, v 
v. 18.01.2021 Jens Glavind: Flytning af repræsentantskabsmøde fra 20/3 til 23/10 
2021. Taget til efterretning. 
w. 25.01.2021 Dianna Methe Lauenborg: forsikringer for specialklubber 2021. Taget til 
efterretning. 
x. 25.01.2021 Jette Nielsen: Vedr. DKK's eksteriørbedømmelsordning. Taget til 
efterretning. 
y. 27.01.2021 Tina Hansen: Ansøgning om farveblandingstilladelse mellem Ugly 
Duckling´s War Admiral DK 06848/2015, sort og Holebæk´s Scarlett DK 00300/2018, 
peber/salt. Godkendt 
 

 

 

1. Orienteringssager (lukket punkt) 

a. Igangværende sager, som verserer: 

i. Underskrivelse af regnskab, hvordan gør vi, og hvordan forholder vi 

os til Gerhards manglende underskrift? 

ii. Brev til Gerhard om at vi betragter ham som udtrådt af bestyrelsen, og 

Jette er indtrådt.  

iii. Hanhundelisten, noget nyt? Listen er under udarbejdelse i samråd 

med Susanne Jaque. 

iv. Anmodning fra Jette om ny PC. Bevilget. 

v. Udstationerings, ny udgave fra DKK, hvordan forholder vi os til den? 

Se 4, t:  ”Kære DKK 
Tak for fremsendte (udkast ? til) udstationeringsaftale og -vejledning.  

Jeg synes, det er en rigtig god ide med denne obligatoriske udstationeringsaftale. Jeg har dog 3 
ting, jeg gerne vil have oplyst/ specificeret i dokumentet: 
Ad. Aftaledokumentet:  
Hvornår vil aftalen være til ikrafttæden ?  Fremadrettet ? eller bagudrettet ? 

Jeg kender til kenneler, der allerede benytter sig af udstationering. 



Ad Vejledningen:  
Der mangler to (efter min mening) 2 væsentlige punkter, som bør tilføjes under misligholdelse fra 
udstationeringsværten, nemlig  
Hvis hanhunden kastreres uden tilladelse fra opdrætter 
Hvis tæven steriliseres uden tilladelse fra opdrætter. En undtagelse vil dog være, hvis tæven får en 
akut livmoderbetændelse, som kræver operation her og nu. 
  

Venligst kvitter for modtagelse af mine input.” DvK undersøger sagen og svarer Marie-Louise 
Ricard 

vi. Farveblandingsansøgninger: 
Farvebl.ansøgning fra Annelise Lange vedr. DK19001/2017 og DK09485/2016, sort og 

sort/sølv....har vi fået godkendelse med sidst? Godkendt 
  

Farvebl.ansøgning fra Bodil Nicolaisen vedr, DK06848/2015 Ugly Ducklings´s War Admiral 
sort han og DK11890/2017 Bonoca Walli sort/sølv Godkendt 
  

Farvebl.ansøgning fra Inge-Lise Petersen mellem  DK 10129/2018 Grønqvist White 
Capitan Cutter, hvid  og sort, DK01685/2017 Verona Avantiurinas Godkendt 
  

Tina Hansen: Ansøgning om farveblandingstilladelse mellem Ugly Duckling´s War Admiral 
DK 06848/2015, sort og Holebæk´s Scarlett DK 00300/2018, peber/salt Godkendt 
 

 

b. Sager afsluttet 

 

 

 

1. Udvalg:  

a. Sportshunde.  

Sportræning er aflyst indtil videre da deltager antallet nu overstiger flere end 5 

deltagere. 

Til gengæld er der åbnet mulighed for torsdagstræninger i Gludsted. Det er 

fortrinsvis om eftermiddagen/tidlig aften og det vil komme til at fungere på denne 

måde: 

Træningen er gratis torsdag. 

Man skal selv opbevare kanin/blod. 

Når vi henter ny forsyning af kaniner og blod kan i bestille til torsdagstræning - de 

afregnes efter den pris vi skal give pr stk/liter. 

Der tildeles et fast areal i Gludsted Øst til hver hund.Vi laver en liste med navne, 

hund, telefonnumre samt areal, og sender den rundt, så det er muligt at bytte/træne 

sammen osv. 

 

Vi har fået mulighed for at få en skovtid i Gludsted den 10. oktober - vi planlægger 

at holde sporprøve den dag - skal "bare" lige have fundet en dommer. 

 

 

b. Udstilling: Udstillingsudvalget afventer regeringens coronaregler i forbindelse med 

afholdelse af Årslev udstillingen.  



 

 

 

c. Klubshop: Intet nyt 

  

1. Avl- og Sundhed: Intet nyt 

 

 

 

1. Lovudvalg: Intet nyt 

 

 

 

 

1. Hjemmesiden: Intet nyt 

 

 

1. IT: sag behandlet under lukket punkt 

 

 

1. Bladet: Intet nyt 

 

 

1. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 
 


