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[Skriv tekst] Side 1 
 

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 
 

Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 

Mødested: Johan Rantzaus Vej 17, 5610  Assens 

Deltagere: Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget, Bestyrelsen 

 

Program: 

Mødestart:   10.00  - hvor morgenmaden står på bordet (bestyrelsen møder kl. 09.00) 

Frokost 12.00 

Afslutning 16.00 

Som altid, opfordres alle til samkørsel, for at mindske udgifterne til kørsel 

Dagsorden: 

1. Udstillingsudvalget 
       a. Evaluering af 2015 
       b. Udstillinger i 2016 
       c. Budget ønsker for 2016 
 

2. Kåringsudvalg 
a. input til kåringsvedtægter (uddannelse af testledere) 
b. aktiviteter 2016 

i. afvikling/afholdelse af beskrivelser 
c. Uddannelsesweekend (DHK og DRK) 

i. Uddannelse af DKK mentalbeskriver 
ii. Uddannelse af  beskriver og testledere til udvidede mentalbeskrivelse 

(samarbejde med Rottweiler klubben) 
d. gebyr til mentalbeskrivelser 

a. budget kåringsudvalg 
 

2. Medlemsudvalget 
a. kontingent 

i. budget 
b. adgang til hundeweb (hvem har brug for adgang) 

3. Hvalpetestere 
       a.   uddannelse (evt. i samarbejde med rottweilerklubben 
 

4.  Redaktionen 
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5. Brugshundeudvalget 
     a.     Arrangementer 
 

6. IHF 2015 
      a.     Orientering  
      b.     Møde 2016 
 

7. Optagelse på hvalpeliste: 
      a.     Skal reglerne ændres vedr. AK til begge forældredyr 
      b.    Skal vi forsøge at ændre reglerne vedr. skud i DKK mentalbeskrivelsen, så hundene kan  
             ”dumpe”, hvis de ikke opfylder kriterierne. 
 

8. Budget for året 2016, alle tager ønsker med for 2016. 
a. Budget fra hvert udvalg 

 
9. Medlemsblad 

a. 2016 
b. Forsendelse  

10.  Andet 

 

 

Har I andre emner, som skal tages op på dette møde, så send det til mig senest d. 10. januar 2016 

 

Glæder mig til vi ses 

 

Mange hilsner 

Steen 
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Ad1 

 Dommere til begge udstillinger er på plads. 

Dommersekretær er næsten på plads. 

 Omk. budget, så skal der være omkring 30 betalende hunde før der er balance. 

En af de store udgifter er dommere, som hentes forskellige steder i EU. 

 Det er nu muligt at bruge HZV dommere. 

KG foreslog at udgiften på 1. udstilling fordelt mellem klub og opdrætter. 

MR der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra de nye. 

Omk. Roskilde, så placeres ringen mere centralt. 

Enighed om, at fortsætte med at give nye hvalpekøbere mulighed for at udstille gratis i baby og 

hvalpeklassen. 

Omk. budget 2017, skal der være overvejelser omk. fremtidige pokaler/præmier 

Omk. arbejdsopgaver vil det være en meget stor hjælp, at der er et lille udvalg som står for at 

finde sponsorer til udstillingerne. 

I dag skal der sendes ansøgning til flere af bla. Foderfirmaerne. 

Vigtigt at firmaerne også får fornemmelse af at få noget retur. F.eks. tilbud om billig annonce i 

klubbadet eller annonce på hjemmeside. 

Budgetforslag sendes til kasseren. 

Ad. 2 Evaluering af året.  

Der er kommet check på de meste 

Der har været afholdt 3 beskrivelser. Der har været 18 til DKK mentalbeskrivelser og 5 til udvidet 

(3 fik AK/de 2 sidste mangler udstillingsresultat). 

Samarbejde med Rottweilerklubben startet i 2014 omk. uddannelse af hjælpere. 

MR orienterede om de forskellige problematikker omk. den udvidede MB i fremtiden. 

Der er uddannet 2 nye testledere og 9 figuranter. Samtidig har klubben fået 2 nye DKK beskriver 

Sara Nielsen og Andreas Petersen. 

Alle uddannede står på hjemmesiden 

Samarbejdet med RK fortsætter i 2016. 

Budget 2016 skal der afsættes kr. 5000 til afvikling af kursus. 

Regnskabet totalt går næsten i nul, hvor der er overskud på Sjælland mens der er stort underskud 

i Jylland pga. kørselsudgifter. 

Der skal fortsat gøres et stort arbejde med kontakt til hundeejere om at få deres hunde testet. 

Der er taget personlig kontakt og artikler i bladet. 

Der er planlagt 4 beskrivelser i 2016, hvor den første på Sjælland næsten er fyldt. 
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Der ledes fortsat efter nye pladser, der er mere centralt placeret. 

Forslag om, at der invitere til dag, hvor der var info om MB. Henvender sig især til opdrættere. 

Invitere andre specialklubber. 

Omk. ændring af priser, så ligger vi i den øverste gruppe i forhold til de andre specialklubber, men 

det er ikke udvalget holdning, at der skal ændres på satserne. 

Ad 3 Medlemskatalog er blevet opdateret og alle reg. Er helt opdateret. 

Medlemstallet i 2015  169 medlemmer 

DD har 91 betalt og 28 som ikke har betalt og 7 som har betalt for 15/16. 

Der er udsendt mange mails til nye medlemmer.  

Ad. 4.  CHH fortalte lidt om kommende artikler.  

Vil gerne lave artikler om hvad ”gamle” tider ved at lave interview med erfarne hovawart folk. 

Undersøger muligheden for at sende bladet fra Tyskland for at spare penge til porto. 

Ad 5 Der er afholdt 2 FP i 2015 på Fyn.  

Der er Fællestræning ca. hver 2. weekend. Der er et fremmøde på omk. 5-7 hunde.  

Der har været afholdt en fællestræning i Odense, hvor der var træning i ruiner. 

Forslag om at oprette side på hjemmesiden, hvor resultater bliver registreret.  

Lave artikler i bladet omkring træning/og resultater.  

Der er en info avl og sygdomsforløb fra de enkelte medlemslande. 

Til mødet i 2015, var der foredrag om DM, som efterfølgende gav en længere snak.  

Sygdommen kontrolleres på forskellige måder i de forskellige lande. Problemet er at gen-test ikke 

udføres ens og det er dyrt at starte nye test-projekter op. 

Mødet i 2016 er midt i september, mødet holdes i Tjekkiet. 

Alle medlemmer i DHK opfordres gennem bladet, at informere avlsudvalg om sygdomme og 

dødsårsag. 

IHF landene har deres egne krav til avl, hvilket ikke gør det så nemt, når der skal findes 

kombinationer. 

Ad.6 Snak om regler for optagelse på hvalpelisten i DHK, hvor ændringer i DKK, har medført at en del 

tidligere regler er fjernet. 

Snak om skudræd, hvor man kan skærpe reglerne, ved at sætte en stopklods på 4 og 5 i skudræd, 

for godkendelse. 

Regler for optagelse på hvalpeliste. 
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På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling, tages op om forskellighederne i 

forhold DKK blå stempel, begge forældredyr AK, og reglerne på DHK 

http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/tjenester/avlsrestriksjoner/raseData.html

?RAID=1900 

Ad. 8 Niels gennemgik kort regnskab for 2015. Der er en del regninger fra 2014 som først er bogført i 

2015, hvilket giver en skæv oplevelse af udgifterne i 2015. 

 Årets regnskab er et underskud på 16.600, men dette findes i udgifter til uddannelse af 2 

Mentalbeskrivere og kursus i KU. 

Samtidig er udgifter fra 2014, bogført i 2015 og udgifterne til trykning af blad er steget. 

 Alle udvalg forpligtes til at sende budgetforslag, som sendes til kassereren senest 20. februar 2016 

Ad 10 Andet: 

Uddannelse af hvalpetestere: 

Joy vil fremover stå for uddannelse af alle hvalpetestere i DHK. 

Der tages kontakt til RKD om de vil være med.   

SL kontakter RKD. 

Der planlægges et uddannelsesforløb i 2016. 

Snak om pris: 

Der skal findes flere testere fra Sjælland. 

 AU: 

Der er forespørgsel på 2 hanhunde. 

Orientering om anden forespørgsel, hvor der har været flere spørgsmål om match. 

 Data hvalpe/mentalbeskrivelse 

MR har gennemgået div.  

Michael har sendt div. Materiale vedr. antal fødte og importerede hvalpe fra 2007-15, samt 

statistisk materiale omk. hvor tideligt hunde kommer til DKK MB.  

Emnet tages op igen. 
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