
Referat af ordinær generalforsamling i Dværgschnauzerklubben 
Søndag d. 29. august 2021 kl. 13.00 

Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg 

Dagsorden: 
Valg af dirigent: Poul Erik Skov valgt 
Valg af mindst to stemmetællere: Jørgen og Henri valgt 
Bestyrelsen fremlægger årsberetning til godkendelse: Årsberetningen godkendt.  

Et medlem stemte imod. 
 
Bestyrelsens årsberetning 2021 
Endnu engang skulle det blive sensommer før vi kunne afholde vores årlige generalforsamling. COVID vil være et ord vi 
for altid vil huske på linje med kopper, polio og tuberkulose, og selv med målrettet indsats, vil det nok tage et år eller to 
før vi for alvor kan føle os sikre. Meget har stået på stand by, som så meget i vores samfund, men, nu står vi her igen, og 
håber vi kan imødese et efterår hvor der fortsat kan afholdes aktiviteter uden for mange restriktioner. 
Hvis vi kigger på antal medlemskaber for 2020 er det på 718, støt stigende fra de foregående år. Det skyldes nok til dels 
tilbuddet om det første år gratis til nye medlemmer, men flot med godt 100 nye medlemskaber fra 2019. Vi opfordrer til at 
opdrætterne gør opmærksom på muligheden for et års gratis medlemskab, samt at man kan udstille sin hvalp eller baby 
gratis første gang man udstiller på klubudstilling som nyt klubmedlem. 
Som sidste år har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder, et fysisk og 4 via skype. 
Revisorerne holdt møde den 31. juli 2021, udsat på grund af pandemien, hvor regnskabet blev godkendt. Igen i år med 
et flot plus på bundlinjen, hvilket endnu engang får mig til at opfordre til gode ideer hvordan vi kan glæde klubbens 
medlemmer på meningsfyldt måde. Det er selvfølgelig godt med sund økonomi, men klubbens konto er jo ikke ment som 
en opsparingskonto, når alt kommer til alt. Klubbens sundhedskonto viste ved opgørelse af årsregnskab et overskud på 
Kr. 226,02, og udbetalinger er som tidligere gået til øjenlysninger og gentests. 
Lovudvalg. 

Heller ikke i 2020 har der været nye emner til lovudvalget. 
 
Udstillingsudvalget. 

Som bekendt var det ikke muligt at få afholdt udstillinger i en del af 2020, dog fik vi klaret Rishøj udstillingerne i januar og 
med hiv og sving gennemført klubudstillingerne i Andst i oktober, for det havde vi lovet vores medlemmer, efter aflysning 
af Årslev og Bornholm, og med en ekstra stor indsats lykkedes det. Klubshoppen måtte pænt blive hjemme da det ville 
forøge risiko for coronaudbrud, og alt gik uden at nogen blev smittede. 
På grund af lukkede grænser og stor usikkerhed med hensyn til udenlandske dommeres mulighed for at komme, har 
flere måtte aflyses. Nu er problemet modsat, hvor grænserne er åbnet, da de udenlandske dommere har fået forrygende 
travlt, og derfor forventer vi at der fortsat vil blive inviteret en del danske dommere i 2022. 
 
Avls- og sundhedsudvalget. 
Lige som at medlemstallet er stigende, viser antal af fødte hvalpe også fremgang, fra 145 i 2019 til 164 i 2020, hvilket 
bestemt er positivt. I 2020 topper sort/sølv med 77 hvalpe fra 19 kuld, p/sa 48 hvalpe fra 11 kuld, sort 29 hvalpe fra 8 
kuld og som 2019 2 hvide kuld med i alt 10 hvalpe. 
Bestyrelsen har i 2020 modtaget flere farveblandingsansøgninger end tidligere, i alt 7 ansøgninger, stort set alle fra 
forskellige ansøgere og farvekombinationer. Alle har fået tilladelse, da betingelserne var opfyldt og sundhedsudvalget 
ikke havde bemærkninger til forældredyr. 
 
Sportshunde. 
Grundet Corona har sportsåret 2020 været et noget konkurrencefattigt år. Forsamlingsforbud har lagt en dæmper på 
stort set alle konkurrencerne. Det har ikke rigtigt været muligt at afvikle agility konkurrencer, og kun i begrænset omfang 
rally-, lydigheds- og sporkonkurrencer. 
Kun takket være forsamlingsforbud på 100, blev DM for alle sportsgrene afholdt over flere dage og lokaliteter.  
I oktober da årets hund konkurrencer i DKK regi blev afholdt, var forsamlingsantal igen sænket til 50, men blev trods alle 
odds gennemført, meget fint arrangement .Af ovennævnte årsager har der derfor i år kun været resultater i rally og spor, 
og for første gang i flere år, ingen hunde der har konkurreret i begynderklassen. 
 
DvK’s hjemmeside. 

På forrige generalforsamling var der flertal for at etablere en hanhundeliste til gavn for medlemmer der søgte en 
avlspartner til deres tævehund. Som forudset, og ud fra tidligere tale om en sådan, viste det sig ikke at være af stor 
interesse for hanhundeejerne, da der til dato kun står 2 hanhunde anført på listen, der blev aktiveret den 1. marts i år. 
Ved samme lejlighed fik vi etableret intranet på hjemmesiden, så vores blad ligeledes kan lægges der, og der arbejdes 
på at oprette log-in der til for vores medlemmer. 
 
Dværgschnauzerbladet. 



Vi har nu kørt bladet online i 2,5 år, og det ser ud til de fleste befinder sig ok med at modtage bladet på denne måde. 
Redaktøren forsøger ihærdigt at få små indlæg fra de private hundeejere, så igen en opfordring til at sende gerne jeres 
ferieoplevelser eller den første tid med jeres nye hvalp m.m. til bladet, det vil være til glæde for rigtig mange. 
 
Bestyrelsen. 

Som det sikkert er medlemmerne bekendt via referaterne fra bestyrelsesmøderne, har suppleant Jette Akselbo overtaget 
Gerhard Nagott’s plads i bestyrelsen. 
Bestyrelsen har i samråd med DKK måtte træffe den beslutning, da vi ikke overfor klubbens medlemmer kunne vedblive 
at tage ansvar for et bestyrelsesmedlem, der kontinuerligt modarbejdede den øvrige bestyrelse, verbalt angreb 
medlemmer af bestyrelsen på møderne, kontaktede enkelte af klubbens medlemmer for at miskreditere 
bestyrelsesmedlemmer, samt udeblev til bestyrelsesmøder uden af melde afbud, således også det konstituerende 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen sidste år, på hvilken flere medlemmer opfordrede G.N. til at trække sig. 
Bestyrelsen besluttede at de ikke længere kunne tage ansvar for et bestyrelsesmedlem der ikke passede sit arbejde i 
bestyrelsen, og meddelte dette i mail til G.N. den 22. januar 2021. Først en måned efter blev mail læst og besvaret at 
G.N. først udtrådte når han ønskede det, og på det tidspunkt var suppleant Jette Akselbo blevet bedt om at træde ind, 
således at bestyrelsen kunne fungere ansvarligt og fuldtalligt. Efterfølgende har der ikke været yderligere 
korrespondance med G.N. Bestyrelsen ønsker at gøre forståeligt overfor klubbens medlemmer, at vi ønsker 
mangfoldighed hvad angår bestyrelsens beslutninger, men også den fornødne samarbejdsvillighed og ro til at træffe 
disse, hvilket ikke ville være muligt, uden bestyrelsens ageren i denne sag. 
 
Uden hjælp går det ikke…, så de mennesker der utrætteligt arbejder for klubben har fortjent en stor tak og en 
god flaske rødvin. 
Tak til: 
Ellen Nørgaard, sportshunde og klubvinderdiplomer 
Charlotte Bøgvad, sportshundeudvalg og årsresultater 
Karen Hjort Frandsen, spor 
Kirsten Andersen, spor 
Eia Shim Milo Andersen, Klubvinderresultater/klubchampionatdiplomer og udstillingsudvalg 
Lise Grønqvist, Avls- og sundhedsudvalg 
Jesper Grønqvist, Avls- og sundhedsudvalg 
Katerina Cechova, Avls- og sundhedsudvalg 
Ingelise Søgaard, hvalpeanviser 
Kristina Klintø Nielsen, Redaktør og bladopsætter 
Tina Hansen, Revisor, opdatering af hvalpeliste samt udstillingshjælper 
Henri Hansen, Klubshop og udstillingshjælper 
Jørgen Nielsen, Revisor 
Marie-Louise Ricard, Revisorsuppleant  
 
Vores traveturshold har også fortjent et skulderklap. 
Team Jylland 
Team Fyn 
Team Sjælland 
Til alle er 3 flasker Gl.Dansk pr. hold 
 
Så er der en lang række hunde der så meget fortjener at blive rost. Hunde der har gjort deres klub og ikke mindst deres 
race stor ære. Inden vi afslører navnene, har bestyrelsen besluttet at man i stedet for de gamle pokaler, der var totalt 
udtjent, giver en erindringspræmie til hver enkelt, og vinder navne kommer til at stå på en plakette, år for år, der 
medbringes på generalforsamlingen. Pokalerne vil blive gemt i klubbens arkiv. 
 
Årets klubvindere 2020 er: 

Sort/sølv: 
Riesenpass Blossa, ejer: Charlotta Bergqvist, Sverige 
Ugly Duckling’s Twist In The Sky, ejer: Ib Johannes Xavier von Folsach 
 
Sort: 
Riesenpass Ferra, ejer: Charlotta Bergqvist, Sverige 
Ugly Duckling’s Master Of The Game, ejer: Ulla Deichmann Bengtsson og Gert Bengtsson, Sverige 
 
Hvid: 
Feeling’s Wonderful Life, ejer: Charlotta Bergqvist, Sverige 
Francesca’s White King Frost Babybr, ejer: Jeanette Schultz, Sverige 
 
P/Sa: 
Ugly Duckling’s Sealed With A Kiss, ejer: Pia Nissen 



Holebæk’s Scarlett, ejer: Henri Hansen 
 
Årets veteranklubvindere 2020 er: 
P/Sa: 
 
Franciska Astronaut, ejer: Mette Riisberg 
 
Sort: 
Ugly Duckling’s Master Of The Game, ejer: Ulla Deichmann Bengtsson og Gert Bengtsson, Sverige 
 
Så har vi nogle dygtige sportshunde. 
Klubvindere 2020: 

Klubvinder Rally Øvet: 
Cheantake New Release, ejer og fører: Helle Gadeberg 
 
Klubvinder Rally Ekspert og Klubvinder Rally Champion: 
Boegvads Elga Olga, ejer og fører: Charlotte Bøgvad 
 
Årets Sporhund: 
Nero Agento’s Yahoo Alida Valli, ejer: Lene Poulsen og Annelise Lange, fører: Jan Pedersen 
 
Fremtidig virksomhed. 

Som alle sikkert er klar over, blev der ikke afholdt trimmekursus sidste år som planlagt, så det arbejder vi for sker her i 
efteråret. I skrivende stund er dato ikke helt på plads, men det bliver den. Ideen er også at genoptage pelsplejedagene, 
fordelt på Jylland, Fyn og Sjælland, hvor man lærer den daglige pleje af sin dværgschnauzer. 
Så er vi tilbage i indledningen af beretningen, hvor bestyrelsen efterlyser meningsfulde aktiviteter/arrangementer så vi 
kan bruge nogle af de mange penge der står på klubbens konto. Gode ideer og forslag modtages rigtig gerne, og netop 
generalforsamlingen er et oplagt mål for dette emne. 
 
Regnskab: 
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab*) til godkendelse og bestyrelsen anmoder om meddelelse af 
ansvarsfrihed: Regnskabet godkendes og der meddelelses bestyrelsen ansvarsfrihed 

 
Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes uændret 
 
Valg af revisorer og revisorsuppleant: 
 
 

Bestyrelsesvalget: 
Bjørn Madsen: (genopstilling) 
Lars Nielsen: (genopstilling) 
Jette Akselbo: ( nyvalg) 
Suppleantvalget : Britt Kluge (genopstilling) 

 
Gerhard Nagott er udtrådt af bestyrelsen, og suppleant Jette Akselbo er indtrådt på pladsen som bestyrelsesmedlem. 
Ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag til bestyrelsesposter eller 
suppleantposter. Bjørn Madsen, Lars Nielsen, Jette Akselbo og Britt Kluge er derfor genvalgt uden 
modkandidater. 
 

Forslag til behandling på generalforsamlingen: 
Ved fristens udløb var der indkommet 1 forslag til behandling på generalforsamlingen fra medlem Gerhard Nagott. 
Forslaget som fremsat: 

Eventuelt tilskud til øjenlysning og undersøgelse for PRA-B, MAC mv. udbetales fremover alene til 
medlemmer af DvK bosat i Danmark  når resultatet af undersøgelsen registreres i Dansk Kennel Klub.  
Medlemmer bosat i udlandet kan opnå samme tilskud når resultatet af undersøgelsen registreres i Dansk 
Kennel Klub.  
Gerhard Nagott redegjorde for baggrunden for forslaget. 
 
Generalforsamlingen forkastede forslaget. 
 
Eventuelt 
 



 



 
 
 
 
 
 


