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Indkaldelse til bestyrelsesmødet d. 26. maj 2017 

Deltagere: 

Peter Mortensen, Andreas Petersen, Katharina Gaca, Niels Møller Christensen, Lotte Jensen, Janne 

Hansen & Steen Larsen 

Michael Ravn 

Mødet afholdes fra kl. 18.15  med spisning 
Sted: Johan Rantzaus Vej 17, 5610  Assens  

Dagsorden  

1. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen. 
Rent formelt skal posterne fordeles og der er selvfølgelig mulighed for at flytte rundt. 
Der er flg. hovedansvarsområder:  
Næstformand, Kasserer, KåringsUdvalg, UdstillingsUdvalg, BrugshundeUdvalg, Medlemsudvalg,  
Herud over er der flg: 
Redaktionen (Claus), Kontaktperson til Racerepræsentanter (?), Kontaktperson til Avlsudvalget 
(Steen), Webmaster (Glenn /Steen) 

2. Den udvidede mentalbeskrivelse under DKK 
Til dette pkt. er Michael Ravn inviteret, da han også er klubbens repræsentant i forhold til 
samarbejdet med DRK/DKK 
Michael vil informere om hvor langt vi er kommet i processen og hvordan det forløber. 
Ud fra dette skal vi have en snak om hvilke forventninger vi har fremadrettet 
b) Ser vi andre muligheder i fremtiden.  

3. DHK – Strategi for de næste 5år. 
Hvad er formålet for DHK 
Hvilke af klubbens aktiviteter skal der være fokus på de næste 5 år, så der både er en sikker drift 
men også nødvendig udvikling 
Hvordan sikre vi synliggørelse og kommunikation 
Hvilke succeskriterierne/forventninger har vi for de enkelte aktiviteter 
Hvordan skaber vi en kortere vej mellem medlemmer og bestyrelsen, hvor medlemmerne oplever, 
at der er mulighed for involvering i klubben. 

4. Økonomi 
5. Opdatering af informationer på hjemmesiden om AK hunde – så der er mulighed for link til 

ejerens hjemmeside (Katharina) 
6. Skal krav for at stille i ”brugshundeklassen” for hovawarter i Danmark ændres (Niels) 
7. Opfølgning på årets første udstilling og den næste udstilling 
8. Opfølgning på mentalbeskrivelser i 2017. 
9. Evt. 
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Ref. af bestyrelsesmøde d. 26. maj 2017 

Fremmødt: Peter Mortensen, Andreas Petersen, Katharina Gaca, Niels Møller Christensen, Lotte Jensen,  

                      Janne Hansen & Steen Larsen 

Afbud: 

Referent: Steen 

Pkt. 1 Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen 
Formand: Steen 
Næstformand: Peter Mortensen 
Kasserer: Niels Møller Christensen 
Ansvarlig for flg. udvalg: 
UU: Katharina Gaca 
KU: Steen Larsen – fordeling Ulla/Lotte Sjælland, Sarah/Steen/Andreas Fyn og Jylland 
MU: Andreas Petersen 
BU: Peter Mortensen & Steen 
Kontaktperson til andre udvalg: 
AU:  Vibeke Stengaard og Sascha Bonde Henriksen - Steen 
Redaktionen: Claus – Ansvarshavende redaktør: Steen 
Hjemmesiden: Webmaster: Glenn Solvad – Steen 
Racerepræsentanter: Susan Arensbach, Ulla Benz, Vibeke Andres, Steen Larsen,  
                                        Katharina Gaca, Vibeke Stengaard & Carsten Nielsen - Andreas 

 

Pkt. 2 Den udvidede mentalbeskrivelse under DKK: 
I maj 2016 sket der ændringer i forhold til samarbejdet mellem DHK og DRK. 
Michael Ravn gennemgik historikken.  
I DRK sker der store ændringer, som ender med at mentalbeskriver-udvalget i DRK 
trækker sig. 
DRK laver et nyt udvalg, med Carsten Henriksen som formand.  
Der indkaldes til møde her i Sø Søby, for at finde ud af retningslinjerne for det fremtidige 
samarbejde. 
Der var aftalt nyt møde i august, men det bliver aflyst, fordi CH ikke kan komme. 
I september godkendes fra DKK, at der startes et pilotprojekt, hvor UMB overføres til 
DKK. 
Michael gennemgik div. Samtaler med CH omk. nye tiltag/ændringer af UMB. 
Der har været afholdt 4 uddannelseskurser for beskrivere til UMB, hvor tilbagemeldingen 
fra vores deltagere har været mindre positive, mens CH melder ud at det er gået 
særdeles godt. 
I DKK er udvalget ændret her i 2017, så det fremover er CH, Grethe Nielsen, Helle Mulvad 
og fra DKK er direktøren Jens Glaving med som tilforordnet. 
Michael gennemgik nogle af de ændringer, der er blevet indført/men uden at været til 
høring hos bl.a. DHK. Efter en samling, er ændringerne fjernet igen, men det fremgår 
stadigvæk af materialet, som MB-udvalget i DKK har fremsendt. 
Disse ændringer kan være med til at opbløde den UMB på sigt, når UMB skal tilpasset 
DKK MB. 
Der er en tilbagemelding fra CH at DHK ikke har indflydelse på, hvordan den fremtidige 
UMB skal se ud. 
 
På mødet i Sø Søby var det aftalt, at de figuranter som er uddannet i DHK, skulle deltage i 
sidste modul, men dette blev ændret en uge før sidste kursus af CH. 
Der er udkommet nyt kompendie, som er udlevet til beskriverne. 
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Snak omk. hvad der er planen fremover. 
Der kom flg.: 

• Tage kontakt til DKK og få forelagt DHK’s frustration over at blive undgået i 
planlægning, selv om det var aftale med DRK i juni 2017. 

• DHK skal fortsat forsøge at ændre på samarbejdet, så vi også har indflydelse. 

• Michael laver et nyt ref. af samtale med CH. 

• Tidligere har Grethe Nielsen været DHK repræsentant i MB-udvalg i DRK. 

• En konflikt med DKK kan medføre andre problemer. 

• DHK skal fortsat deltage i figurant kursus. Her det vigtigt at vi får revideret vores 
liste over aktive figuranter. 

 
Konklusion:  

Vi afventer en yderligere konflikt, og fortsætter med at forsøge at få et konstruktivt 
samarbejde. Vigtigt at begge vores beskrivere bliver færdiguddannet, før der sker 
yderligere. 
Hvis der ikke sker yderligere fremskridt, tages kontakt til DKK omkring samarbejdet 
omk. at den udvidede mentalbeskrivelses optagelse i DKK. 
Michael tager kontakt til de personer, som står på DHK’s liste over fig. for at finde 
frem til de aktive. 

 

Pkt. 3 DHK – Strategi for de næste 5 år 
§3 
Klubben har til formål, i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål 
og internationale forpligtelser, at arbejde for at fremme kendskabet til hovawarten og 
gennem oplysning om hensigtsmæssig avl og opdræt, at bidrage til at bevare og forbedre 
racens kvalitet i forhold til FCI standard nr. 190, herunder sundhed, temperament, 
eksteriør og brugshundeegenskaber. 
 
Klubbens hovedområder kan opdeles i 4 hovedgrupper: 

1. Sundhed 
2. Udseende 
3. Mentale 
4. Brugshunde egenskaber 

 
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 
 
MU tager kontakt til opdrættere og motivere dem til at få deres hvalpe med på 
beskrivelserne. 
Udarbejde mere materiale til opdrættere. 
Tages op på næste møde: 
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Pkt. 4 Økonomi 
Regnskab udleveret og taget til efterretning. 
 

 

Pkt. 5 Opdatering af informationer på hjemmesiden om AK hunde 
Ejere af AK hunde får fremover et tilbud om, at der kan komme link til deres private 
hjemmeside på hjemmesiden, hvor der er liste over AK hunde. 
Ejeren skal selv tage kontakt til webredaktør/formanden. 

 

Pkt. 6 Skal krav for at stille i ”brugshundeklassen” for hovawarter i Danmark ændres: 
Snak er om hvad og hvilke programmer der skal være adgangsgivende for at deltage i 
brugshundeklassen. 
Der arbejdes videre med at finde alternative programmer. 
Niels og BU kommer med et forslag næste møde. 
 

 

Pkt. 7 Opfølgning på årets første udstilling og den næste udstilling 
Afholdt i Fredericia. Sen tilmelding. 
Der var tilmeldt 38 hunde, hvoraf 5 hvalpe. 
Flere udenlandske gæster. Finland, Frankrig, Sverige. 
Der var et tilmeldt i opdrætsklassen og en uofficiel fremstilling avlsklasse (der manglede 
en hund pga. sygdom) 
Problem at deltagerne tager hjem før præmieoverrækkelsen. 
Forslag: 

• Bytte om på rækkefølgen, således at de største klasser kommer op til sidst. 

• Opsætning af skærm, hvor man kan se udtalelsen på den enkelte hund 

• Vedr. tilmelding, lave løbende remindere på FB, hvor der før tilmeldingsfrist, 
laves remindere med hvor lang tid der er til sidste frist inden prisen stiger. 

• Der trækkes lod om gave blandt dem der er tilmeldt inden sidste tilmeldingsfrist. 

•  
Fra næste udstilling: 

• Fra næste udstilling opkræves ekstra gebyr efter deadline -  Vedtaget 

•  
Roskilde 
Dd. er der ikke en tilbagemelding fra Roskilde Dyreskueplads om prisen pr. deltager. 
Der meldes tilbage via mail, når der er en afgørelse. Peter kontakter dem meget snart. 
 

 

Pkt. 8 Opfølgning på mentalbeskrivelser i 2017 
Sjælland:     10 deltagere, 4 hovawarter og 5 andre 
Fyn 11/6:   10 hovawarter 
Skive 17/9:  2 hovawarter 
Fyn UMB:    2 hovawarter og 1 andre 
 

 

Pkt. 9 Evt. 
Snak om klubtilskud til deltagelse i VM konkurrencer 
 

 

 


