
Dagsorden for bestyrelsesmøde den 24 marts 2021 kl.19.00 

 

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

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 31 januar 2021:ok 

3.Dato for næste bestyrelsesmøde: 8. juni 2021 

4. Orientering om indkommen post: 

 

O2.01.2021: Jette Nielsen DKK, orientering om Dommerlisten for DKK’s nordiske og 

internationale udstillinger i Roskilde 2022: efterretning 

04.02.2021: Jette Nielsen DKK,  

Til jeres orientering har DKK forlænget særordningen vedrørende opnåelse af titlen Dansk 

Juniorchampion (DKJUCH), så den er gældende til og med 30. juni 2021: Samme gældende i 

klubregi.  

08.02.2021: Helle Friis Proschowsky DKK, lovgrundlaget for de nye Natur Nationalparker: 

efterretning 

08.02.2021: Lonni Gulmark Prirsching DKK, Vedr. DKK kurser er der rettet en 
smule i teksten og i opsætningen på HLT reglementet, på hjemmesiden.: 
efterretning 

11.02.2021:  

 

Helle Friis Proschowsky DKK vedr. samarbejde med KU/SUND 

om reproduktion: efterretning 

12-02-2021:  

Signe Fischer Grønbec vedr. Store Hestedag i Roskilde den 4/5 

september 2021.: efterretning 

15.02.2021: Anne Orholt DKK, nyhedsbrev vedr. corona 

situationen: efterretning 



03-03-2021:  

 

Lonni Gulmark Prirsching DKK vedr. Rally pointvejledning: 

efterretning 

04.03.2021: Anne Orholt DKK, Opdaterede covid-19-retningslinjer 

for hundesport pr. 1. marts: efterretning 

12.03.2021:  

Lonni Gulmark Prirsching DKK, regler for Rallyprøver: 

efterretning 

 

1. Orienteringssager: 

Vi har d.d. 1 hanhund (hvid) på listen.   

      Lukket punkt. 

Sagen drøftet 

GF: Orientering om flytning af dato for GF til den 29 

august 2021, samme sted 

Udstillingsudvalg: 

Dato for Årslev Udstilling flyttes til den 29/30 maj 2021. 

Orienteret om udfordringer i forbindelse med 

dommerpåsætning pga. covid-restriktioner for så vidt angår 

indrejseregler der også gælder udenlandske dommere. 

Sportshunde: Ingen bemærkninger 

 Klubshop: Ingen bemærkninger 

  

Avl- og Sundhed: Ingen bemærkninger 

 



 Lovudvalg: Ingen bemærkninger 

 

 Hjemmesiden:  IT: Jette oplyser hun arbejder på at scanne  

tidligere udgaver af klubbladet. 

Jette orienterer om arbejdet med at give adgang til Hanhundelisten, ligesom bladet 
også vil blive lagt ind i systemet. 

Bladet: Orientering om erfaringer med den elektroniske udgave af 

bladet, herunder medlemmernes reaktioner. 

Evt.: orientering om hvalpe situationen, hvor der er langt flere 

købere end der er hvalpe (generelt problem for alle racer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


