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Indkaldelse til bestyrelsesmødet d. 26. maj 2017 
Deltagere: 
Peter Mortensen, Andreas Petersen, Katharina Gaca, Niels Møller Christensen, Lotte Jensen, & Steen 
Larsen 
Afbud: Janne Hansen 
 
Mødet afholdes fra kl. 18.15 med spisning 
Sted: Johan Rantzaus Vej 17, 5610  Assens  
 

Dagsorden:  
1. Endelig godkendelse af ref. fra mødet d. 25. maj (vedhæftet) 
2. Evaluering af afholdte arrangementer 

a) Begge udstillinger 
b) Mentalbeskrivelserne 
c) Prøver 

3. DHK – strategi for de næste 5 år – materiale til opdrætterne 
4. Krav for at stille i brugshundeklassen (Fortsættelse fra sidste møde) 
5. Økonomi 

a) Opdatering 
b) Økonomiske rammer for arrangementer, herunder udstillinger. Hvad må det koste? 

6. IHF møde d. 29/9 -01/10 
7. Hjemmesiden  
8. Andet 

Pkt. 1 Ref. godkendt. 
Vedr. MB-beskriverne, så er begge klar til at beskrivere sammen med en erfaren beskriver. 
 

Pkt. 2 a)  
Katharina gennemgik arrangementerne 
Der var flere deltagere på udstillingen i Fredericia. 
Der har været en god balance mellem udgifter og indtægter.  
Spørgsmålet omkring antal deltagere, så er målet på 60 svært at nå, men som delmål er 40 er 
opnåeligt mål. 
Omkr. betaling til Roskilde, så var der en enkelt der var utilfreds med at skulle betale entre. 
Rent økonomisk, så har udstillingen i Roskilde løbet rundt. 
Omk. arrangementet i Roskilde, så kommer der mange og kikker og besøger udstillingsteltet. 
Enighed om, at vi fortsætter i 2018 – første weekend i september. 
Vigtigt at dommerne bestiller plads på fly tidligt. Kan evt. sende regning for fly til klubbens 
kasserer. 
Forslag om at klubben indkøber 2 reklameflag til udstillingerne. Pris undersøges 
 b)  
Der har dd været afholdt DKK MB i april på Sjælland (4 DHK/5 andre)  
Fyn juni DKK MB (9 DHK),  
Skive september (3 DHK/4 andre).  
Omk. årets første MB, så vil det være en fordel enten at vente til slutning april/ start maj eller 
et areal med mere bevoksning. 
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Alle arrangementer har kørt fint.  
Planlægning af 2018 starter efter UMB i oktober.  
UMB oktober: tilmeldt dd (7 til UMB DHK/5 DKKMB (1 DHK)) 
c)  
Der har været afholdt 2 prøver, juni 3 hunde (1 hovawart + 2 ude fra), August (16 tilmeldt – 3 
DK og rest Tyskland/Norge. 1 bestået FP, 1 bestået IPO3 og 1 bestået IPO 3 A) 

Pkt. 3 Omk. folder til opdrættere, så tages kontakt til Claus Harding om han gerne vil udarbejde et 
forslag til folder som kan sendes til opdrætterne. 
Peter kikker også det eksisterende materiale. 
 
Mål for antal deltagere til udstillinger, justeres til delmål 40. 
 
Målsætninger for de næste 5 år: 

• Medlemstallet skal være 200 

• Flere hunde tager både DKK mentalbeskrivelse og den udvidende mentalbeskrivelse. (i 
øjeblikket er det omkring 25 % der tager den UMB) (målet kan være 60/30) 

• Fremme kendskabet til brugshundeegenskaberne hos hovawarten og hermed fremme 
lysten til at arbejde med hunden. 

• At deltagerantallet på klubbens 2 årlige udstillinger bliver 60 pr udstilling. 

• At klubben afholder en årlig medlemsweekend med forskellige aktiviteter 

• At opdrættere bliver mere aktive i foreningen.  
Forslag om: 
at opdrætterne eks. passer klubbens reklametelt til udstillingerne,  
lave en temadag for opdrættere. Invitere til Fællesmøde 

• Undersøge hvad er klubbens medlemmers forventninger til klubben.  
Niels laver et udkast til spørgeskema 

 

Pkt. 4 Snak om hvilke programmer, der fremover skal give adgang til at stille i brugshundeklassen. 
 
Følgende prøver indstilles til DKK som adgangsgivende til brugshundeklassen. 
HJVP1   Hjemmeværnsprøve, mønstringsprøve 1 
PH         Politihundekåring 
RH         Redningshund 
IPO 1     International brugsprøve 1 
IPO R     International redningshundeprøve 
 
Steen sender ind til DKK – til godkendelse fra 2018 
 

Pkt. 5 Niels gennemgik regnskabet. 
A) 
Dd er vi 10.000 over sidste års budget. 
Regnskabet ser fint ud. 
Vigtigt at bilag bliver forklaret tydeligt, så revisor kan forstå bilag. 
Taget til efterretning. 
Såfremt udvalg forventer store udgifter inden et arrangement, kontaktes kassereren for et evt. 
udlæg. 
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B) 
* Peter foreslår, at klubben indkøber 2 stk. vimpler, max kr. 2500,- 
* Nyt udstillingstelt, ”Oliver”. Katharina undersøger om firmaet vil sponsorere. Købes 2018  
   Max 1200. 
* Økonomiske rammer for klubbens arrangementer er, at udgifter og indtægter følges    
   nogenlunde. Vigtigt at indbudte dommere/official følger sig godt til pas. 
* Pokaler til udstillingerne. Vandrepokalerne udløber i 2018, så næste år, skal vi tage stilling til   
   hvordan vi gør fremover. 
 

Pkt. 6 Steen gennemgik dagsordenen. 

Pkt. 7 Punktet med galleri skal fjernes. 
Det er dato for opsætning på hjemmesiden, der afgøre placering.  

Pkt. 8 Fællesmøde afholdes d. 14. januar 2018. 
 indbyder opdrættere 
Dagsorden: 

• Hvad ønsker medlemmerne af klubben 

• Hvad ønsker opdrætterne klubben skal gøre 

• Hvad ønsker bestyrelsen af medlemmer og opdrættere 

• Året der gik 

• 2018 
 
Generalforsamling i 2018 afholdes d. 18. marts. Generalforsamlingen afholdes vest for 
Storebælt. 

Pkt. 9 Næste møde:  
Fællesmødet d. 14. januar 2018 


