
DANSK   HOVAWART    KLUB 
Medlem af den internationale Hovawart-Føderation (IHF) 

 

 

Dansk Hovawart  generalforsamling.   

18.03 marts 2018/10.00-16.00   

Dagsorden.  1. Valg af dirigent   

2. Referent   

3. Valg af 2 stemmetællere   

4. Formanden aflægger beretning   

5. Udvalg aflægger beretning   

6. Godkendelse af reviderede regnskab. (Godkendt regnskab DHK 2018)   

7. Behandling af indkomne forslag. Valg af formand   

8. Valg.   a) Valg af formand- ikke på valg i 2018                                 

                b) Valg af bestyrelsesmedlemmer.   

                    Flg. er på valg.   

                    Andreas Petersen - Genopstiller.   

                    Niels Møller Christensen- Genopstiller   

                    Peter Mortensen - Genopstiller                                  

               c) Valg af suppleant    

                    Lotte Jensen -  Genopstiller                                  

               d) Valg af revisor  Birger Andersen - ønsker ikke genvalg                                   

               e) Valg af revisorsuppleant  Vivien Andersen - ønsker ikke genvalg            

9. Fremtidig virksomhed         

10. Evt.          

  

Referat:   

Deltagere: 17     

Ad.   1.  Carsten Nielsen  

 Ad.  2.  Janne     

Ad.  3   Michael Nielsen, Andreas Petersen     

Ad.  4   Formanden aflægger beretning: 

Bilag A 

Spørgsmål til beretningen: 

Inge spørger om sundhedsoplysninger. Hvordan fås oplysninger i dag, når hunde dør.   

Andreas: Forslag er at sætte oplysninger i bladet en gang om året.  -Og link til hjemme siden eller 

formular.   

Tanja. Formular til arvelige sygdomme.   

 Peter:  At man indberetter til avlsudvalget   

Beretningen tages til efterretning.  

    



Ad.   5   Udvalg aflægger beretning 

Kåringsudvalget.  

Bilag B  

    

Udstillingsudvalget.   

Bilag C 

 

Brugshundeudvalget. 

Bilag D 

 

Avlsudvalget: 

Bilag E 

Forslag om at opdrætterne selv kan være opsøgende på fiktive parringer og data, når de henvender 

sig til avlsudvalget, for at lette arbejdsbyrden lidt, men opdrættere skal altid have en 

godkendelse fra avlsudvalget.   

I DK findes kun en lille genpulje, derfor kigges også på avlshunde i udlandet 

Ad.  6.  Godkendelse af reviderede regnskab 

Regnskab gennemgået 

Årsregnskab godkendt.     

Ad.  7   Ingen forslag.    

Ad.  8   Valg af formand udgår – vælges på ulige år 

Valg til bestyrelsen. 

                    Andreas Petersen - Genvalgt   

                    Niels Møller Christensen- genvalgt   

                    Peter Mortensen - genvalgt                                 

Valg til suppleant: 

         Lotte Jensen – genvalgt 

Valg af revisor: 

Carsten Nielsen valgt 

Valg af revisorsuppleant 

Inge Jacobsen valgt 

Ad.  9   Forslag om, at bestyrelsen er repræsenteret til mentalbeskrivelserne, som kan nurse lidt omkring de 

folk der kommer med deres  hunde,  så beskriveren kan koncentrere sig om sin opgave.   

Ved planlægningen af MB beskrivelserne skal man finde et bestyrelsesmedlem til at møde op.   

Forslag:   Kunne man lave en arbejdsliste, hvor man kan skrive sig på, hvis der er arbejdsopgaver der 

skal klares, for at aflaste og dele lidt ud af arbejdsopgaver.     

Michael:  Et medlem er velkomment til at komme med ideer og arrangementer som de vil stå for. 

Man kan snakke med de hundeejere man kender, så der er succes med det samme.   

Vivian:  Nosework kunne evt. Også stå som et enkeltstående arrangement.   

Peter:  Hvad vil vi?  

Mange ideer til arrangementer. Peter spørger om, der er interesse.  

Skal det være en weekend eller timer?     

Tanja:  Måske kunne man lave en lille nosework aktivitet eller agilitybane i forbindelse med 

udstillinger, for at pirre nysgerrigheden for nye.     

Katarina:  Udstillingsudvalget kan ikke også gennemføre andre arrangementer, fordi der er nok at 

se til ved bedømmelserne. Men kunne være godt for at holde på folk til slutningen. Frit spil 

til medlemmerne.    

Gode forslag er velkomne.  



   

Brev fra Claus Kennel Hova-Vænget.  (bilag F) 

Læst op af Steen.  

Asnæs d. 17. marts 2018 

Til ”Eventuelt” 

Gennem mange år er det værdifulde samarbejde mellem de internationale specialklubber under paraplyen IHF, gang 

på gang blevet positivt fremhævet af bl.a. Dansk Hovawart Klubs ledende organer. 

Det internationale samarbejde giver os adgang til oplysninger, der i høj grad er med til, at vi ikke mindst på det 

sundhedsmæssige område er klædt godt på, når vi skal sikre vores kommende hovawarter de bedst mulige 

fremtidsudsigter. 

Vi er i forhold til antallet af hovawarter et lille medlemsland; men gennem IHF-samarbejdet er vi sikret et ligeværdigt 

samarbejde og dermed også en ligeværdig adgang til bl.a. tusindvis af sundhedsdata. Oplysninger der i høj grad er 

medvirkende til, at vi kan sikre, at hvalpe fødes på et godt grundlag af faktuelle, sundhedsmæssige risikovurderinger. 

Den danske hovawart-stamme er som nævnt, ikke stor, og derfor er vi i allerhøjeste grad afhængig af, at kunne trække 

på det internationale samarbejde. Uden dette vil vi stå isoleret og dermed uden indflydelse – og uden adgang til 

værdifuldt materiale til gavn for racen. 

Det er derfor bekymrende, at enkelte medlemmer af Dansk Hovawart Klub ser stort på dette IHF-samarbejde. Alle 

opdrættere er dybt afhængig af de sundhedsmæssige oplysninger vores avlsudvalg har adgang til, når de skal 

planlægge en parring med en udenlandsk hund – eller når der bliver kaldt på en af vores avlshanner til en tæve i et 

andet IHF-land. 

Vi er som medlemsland af IHF underlagt visse restriktioner, når det gælder parringer på tværs af landegrænserne, som 

vi skal følge. Nogle gange kan man diskutere rimeligheden af disse; men følges - det skal de. Alle grænseoverskridende 

parringer skal forelægges – og godkendes af de involverede landes avludvalg. Ingen godkendelse – ingen parring. Alt 

sammen til gavn for Hovawartens sundhed. 

Vi kan frygte, at hvis denne trafik med at parre udenom IHF-avlsudvalgenes risikovurderinger bliver ved, så vil Dansk 

Hovawart Klub på et tidspunkt blive sat uden for det gode selskab, med den følge, at vi ikke vil få adgang til de over 

30.000 sundhedsoplysninger der ligger i IHF-databasen. Uden adgang til oplysninger om arvemæssige sygdomme og 

internationale parringer, vil den danske hovawart, som en sund hunderace være en saga blot. 

Vi står her med et etisk og i allerhøjeste grad, også moralsk problem. Vi vil derfor opfordre Dansk Hovawarts Klubs 

bestyrelse til at gå ind i denne aktuelle problematik med henblik på, at undersøge hvilke restriktionsmuligheder der 

måtte være for at få rettet op på disse illegale parringer, og dermed sikre fremtiden for en sund hovawart i Danmark.  

 

God generalforsamling 

Kennel Hova-Vaenget 

 

 Nogle parringer er foregået uden godkendelser fra avlsudvalget. Både tæver og hanhunde.   

Svensk Hovawart klub er kede af det.   

 

Peter:   Vigtigt alle forstår vigtigheden af avlsgodkendelserne.  Ellers kan IHF. lukke af for 

informationer, hvis vores parringer ikke kan styres.   

Bestyrelsen vil undersøge hvilke sanktionsmuligheder vi kan have. Evt. kan den norske 

model komme i værk.   

Bestyrelsen vil undersøge, hvordan sanktioner kan sættes i værk, så medlemmerne forstår, hvorfor 

man ikke kan tillade avl uden godkendelser fra udvalget.     

Katarina:  Der er etik og moral i at overholde klubbens avlsgodkendelser.  Hvis man er medlem af 

klubben, forpligtiger man sig til at overholde kravene i klubben.      

Susanne:  Hvad handler det her om, er der noget vi ikke ser, at folk handler uden om klubben?     

Steen:  Forklaring på, hvorfor klubben handler som den gør, er også vigtig.     

Inge:  Engang havde man en blackliste over opdrættere, der ikke følger reglerne.  



  

  


