
Referat for DvK-bestyrelsesmøde den 3.6.2020, kl. 19.00 

Deltagere: Bjørn Madsen (mødt kl. 19.33), Lars Nielsen, Dan Bundgaard, Pia Nissen, Jette Akselbo, Gerhard 

Nagott og Britt Kluge. 

Afbud: 

Referent: Dan Bundgaard. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Bestyrelsesmedlem Gerhard Nagott havde fremsendt ønsker til dagsordenen. Kopi vedlagt  

Bestyrelsen drøftede de indkomne forslag. 

Se under eventuelt. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1.april 2020. 

3. Planlagt dato for næste møde: 13. september 2020 (fysisk møde) 
 

4. Orientering om indkommet post: 
 

2/4-2020, Anne Orholt DKK, Herunder følger et nyhedsbrev, DKK´s kommunikationsafdeling - 
med hjælp fra sekretær for uddannelsesudvalget Pia Paulsen og adfærdskonsulent Lise Lotte 
Christensen - har udarbejdet specielt med tanke på vores instruktører, der pt. har måttet aflyse 
træning grundet corona-smittefaren. 
 

2/4-2020, Britta Sørensen DKK, Vedr. nyt publiceret studie fra Finland om PRA1. 
 

3/4-2020, Britta Sørensen DKK, De registrerede resultater for PRA B, som allerede er i systemet, 
vil blive liggende indtil videre og ejerne vil få tilsendt nye rekvisitioner til PRA B1, når der foreligger 
resultater for den nye test, vil de gamle blive slettet. De 2 test vil ikke kunne give ”fri via aner” i 
kombination med hinanden, da de er 2 forskellige test. 
 
DKK har allerede modtaget henvendelser fra ejere og opdrættere af Dværgschnauzer, så klubben 
bedes snarrest melde ud, at der for fremtiden skal testes for PRA B1 og at den tidligere test for 
PRA B ikke længere kan registreres. 
 
3/4-2020, Anne Orholt DKK, vedr. aflysninger p.g.a. corona. 
 
8/4-2020, Anne Orholt, nyt on corona situation og antal forsamlede personer.  
 

17/4-2020, Jette Nielsen DKK,Særordning for 2020. Titlen DKJUCH kan således nu opnås på 

følgende måder: 

  3 x JCAC 

2 x JCAC + 1 x RJCAC 

2 x JCAC + 1 x CK opnået i 2020 
. 
 

17/4-2020, Anne Orholt DKK, Genoptagelse af schweissprøver. 



 
20/4-2020, Kathrine Jeppesen DKK, vedr.online shows igennem Mobillos. 
 
4/5-2020, Kathrine Jeppesen DKK, Vedr. corona og aflysninger. 
 

4/5-2020, Kathrine Jeppesen DKK,  aflysning af Hundens dag. 
 
13/5-2020, Jette Nielsen DKK, aflysning af Bornholm og dermed DvK’s udstilling. 
 
15/5-2020, Anne Orholt DKK, orientering om genåbningsfaserne p.g.a. corona. 
 
 16/5-2020, Jens Glavind DKK, undersøger om det juridisk korrekte ved en evt. afysning af 
GF 2020. 
 

16/5-2020, Hanne Rasmussen, ansøgning om farveblanding mellem sort tæve AnneVera 
DK17301/2017 med sort/sølv hanhund Ugly Duckling´s Seventh Heaven Dk16745/2013. 

 
26/5-2020, Hanne Rasmussen, takker for tilladelse til farveblanding. 

 
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning 

 
5. Udvalg. 

 
 

a. Sportshunde: Der opleves en øget tilslutning til arrangementerne. Der er forsat 
udfordringer i forhold til tildeling af skovarealer. Skov- og Naturstyrelsen har indskrænket 
de områder som vi kan anvende. 

 
b. Avl- og Sundhed: 

 
Forslag fra sundhedsudvalget at eneste PRAtest der ydes tilskud til er PRAB1. 
Det viser sig løbende at resultaterne fra den nye PRAB1 test giver andre resultater end 
den tidligere test. 
 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen fra Sundhedsudvalget 
Bestyrelsesmedlem Gerhard Nagott tog forbehold for at der alene ydes støtte til prøveudtagning 
foretaget af autoriserede dyrlæger.  
 

c. Lovudvalg: 
 
 

d. Udstillingsudvalg. 
 

Årslev udstilling er aflyst. Udvalget forventer at kunne afholde Andst udstillingen. 
Udvalget vil afvente med at fastsætte den ene dommer, til der er overblik over 
restriktioner og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. 
  

                   
6.       Hjemmesiden: Nyt om PRA-B1test er opdateret. Mere om dato for trimmekursus kommer, 

afventer besked fra Camilla Nilsson. 
 

7.       Bladet: 
 

8.       Regnskab:  
 

9.       Medlemsadministration: 
 



10.       Generalforsamling 2020: Vi afventer regeringens udmelding og DKK’s om det juridiske. 

 

11.       Bestyrelsen: Dan Bundgaard overtager sekretærjobbet, Gerhard Nagott bliver 

bestyrelsesmedlem. 

 

 

12.       Eventuelt. 

Bestyrelsesmedlem Gerhard Nagott har fremsendt punkter til drøftelse på mødet 

 

A) Ansøgning om farveblanding fra Hanne Rasmussen, med den fremsendte tekst for 

begrundelse for ansøgningen 

a. Eventuelt andre beslutninger der er truffet af bestyrelsen. 

Ad A) Der henvises til indkommen post af 16. maj 2020.  

Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at ansøgninger om farveblandinger medtages som et 

særligt punkt i dagsordenen og at de nødvendige oplysninger skal fremgå af ansøgningen. 

Ad A, a) Der henvises til referatet fra seneste bestyrelsesmøde for så vidt angår beslutninger 

B) Bestyrelsesmedlem Gerhard Nagott ønsker referatet fra punkt 12 på bestyrelsens møde 
den 1. april 2020 med på dagsordenen. 
a) Bestyrelsesmedlem Gerhard Nagott ønsker videre en henvisning til hjemlen til at 

bestyrelsen kan benytte lukkede punkter på bestyrelsens møder. 
Ad B) Bestyrelsen kan ikke imødekomme ønsket om at punkt 12 medtages på dagsordenen således 
som det er foreslået, da formålet med at være lukket herved forspildes. 
 
Ad B, a) For så vidt angår hjemlen til at benytte lukkede punkter på bestyrelsesmøder findes hjemlen 
i foreningsretten og i forholdets natur. 
 

C) Bestyrelsesmedlem Gerhard Nagott ønsker at opdrætterseminaret, der jfr. referatet fra 
bestyrelsens møde den 1. april 2020 er flyttet til den 29. august 2020 udsættes indtil der 
er afholdt generalforsamling . 

Ad C) Bestyrelsen ønskede ikke at ændre i en beslutning, der blev truffet den 1. april 2020. 
 

D) Bestyrelsesmedlem Gerhard Nagott ønsker at forretningsordnens tekst medtaget i 
referatet. 

Ad D) Bestyrelsesmedlem Gerhard Nagott påpegede, at den vedtagne foretningsorden indeholder 
uoverensstemmende afstemningsregler i forhold til Dværgsschnauzerklubbens vedtægter. 
Bestyrelsesmedlem Gerhard Nagott påpegede videre, at han ikke kunne underskrive 
forretningsordenen, da han ikke ønsker at være pålagt en tavshedspligt under nogen 
omstændigheder. 
Sekretæren vil rette eventuelle uoverensstemmende forhold til vedtægten, således disse er ens og at 
bestyrelsen efterfølgende vedtager disse ændringer på næstkommende bestyrelsesmøde. 
 

E) Bestyrelsesmedlem Gerhard Nagott oplyste, at han havde deltaget i DKKs kursus over 4 
uger a 2 timer i genetik. 

 
 
      
  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 


