
Dansk Hovawart Klub 
 
_________________________________________________________________________ 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 23. august 2019 

Deltagere: 

Peter Mortensen, Andreas Petersen, Katharina Gaca, Janne Hansen, Lotte Jensen & 

Steen Larsen 

Afbud: , Niels Møller Christensen 

Mødet afholdes fra kl. 18.00 med spisning 
Sted: Johan Rantzaus Vej 17, 5610  Assens  

Dagsorden  

1. Godkendelse af ref. 6. maj via Messenger 
2. Jubilæumsfesten 
3. Udstilling i Roskilde 
4. Udstillinger fremad, gavekort og registrering fremad 

Forslag til tilmeldingsskema –  se hjemmesiden http://www.dansk-hovawart-klub.dk/tilmelding-til-
udstilling-i-baby-og-hvalpeklassen/  

5. Mentalbeskrivelse i 2019/2020 
Udlejning af testbane til DKK, som har kontaktet os 

6. Revidering af kåringsreglement og evt. nedsættelse af arbejdsgruppe 
7. Økonomi 
8. IHF møde 2021 i Skærbæk 
9. Fastsættelse af mødedatoer og Fællesmøde 
10. Hvordan går det med vores 5 år strategi? (Se længere nede) 
11.  

 

DHK – Strategi for de næste 5år – OPFØGNING – hvordan går det 

• Medlemstallet skal være 200 (medlemstal 1. oktober 2018: 171 medlemmer) 

• 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.  (antal deltagere: 

Fredericia 39, Roskilde 34)  

• 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  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dansk-hovawart-klub.dk/tilmelding-til-udstilling-i-baby-og-hvalpeklassen/
http://www.dansk-hovawart-klub.dk/tilmelding-til-udstilling-i-baby-og-hvalpeklassen/


Dansk Hovawart Klub 
 
_________________________________________________________________________ 

Ad 1 Godkendelse af ref. 6. maj via Messenger 
Ref. godkendt 
 

 

Ad 2 Jubilæumsfesten 
Der er dd tilmeldt 29 
Inge har sendt forslag til program/underholdning til festen 
Vi har købt adgang til museet, hvor der er mulighed for at se diverse effekter fra 
amerikanske biler. 
Start med en præsentation af alle 
En tale om klubbens historie (Steen) hente lidt information 
Spisning og hygge efterfølgende. 
 
Der er indsendt 6 billeder til fotokonkurrencen: 
Billedet af hvalpen eller solnedgang.  Begge kontaktes for at få et billede i højere 
opløsning. 
Billeder sendes til Peter 

 

Ad 3 Udstilling i Roskilde 
Peter tager oplysningstelt med. 
Dommer skal bo på Prinsen i Roskilde – pris 1800,- for 2 overnatninger 
Dommer kommer fredag kl. 17.00.  
Peter sender vejledning med tog til hende. 
Peter henter hende ved hotellet lørdag morgen. 
Indskrivning fra kl. 09.00. 
Infotelt både lørdag og søndag. 
 
Vi skal have en snak i fremtiden om vi kan ændre konceptet for udstillinger, så der 
kommer flere. 
 
Vedr. uddeling af præmier til vinderne, så uddeles der rosetter til 1. vinder og i 
forbindelse med jubilæet uddeles 1 krus til alle deltagende hunde. 

 

Ad 4 Udstillinger fremad, gavekort og registrering fremad 
Forslag til tilmeldingsskema 
Skema godkendt – indføres fra 2020. Når udstillingen bliver annonceret, bliver en 
link på tilmeldingssiden. 
 
Vedr. vandrepokaler, så udleveres de til de udstillere, som har vundet dem flest 
gange i løbet af pokalens historie. 
Carsten kontaktes, for han har en oversigt. 
Uddeles hvis muligt til jubilæumsfesten. 
 

 

Ad 5 Mentalbeskrivelse i 2019/2020 
Datoer endnu ikke fastlagt, men det skal ske senest i slutningen af oktober. 
Der er tilmeldt 9 UMB og 4 DKK MB til oktober. Der er 1 hovawart på venteliste til 
DKK MB og 2 Rottweilere til U MB. 
Til testen i maj var der kun hunde til en dag. Der var tilmeldt 3 DKK MB og 4 U MB 
 
Udlejning af testbane til DKK. 
Risikoen er, at vores bane bliver ødelagt, og det bliver kun en udgift for klubben. 
Bestyrelsen har debatteret for og imod, men udsigten til større vedligeholdelse på 
reparationer, arbejde med at udlevere og modtage, imod en lille indtægt gør at 
klubben vil som udgangspunkt, ikke leje banerne ud. 

 



Dansk Hovawart Klub 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Hvis andre klubber skal låne klubbens baner, skal der betales leje af banen på 500,- 
 

Ad 6 Revidering af Kåringsreglement 
 
Der nedsættelse af arbejdsgruppe: Michael Ravn (tovholder) Vibeke Stengaard, 
Sarah Nielsen  
Interessantgruppe:  Lotte Jensen og Andreas Petersen, 
Målet er at forslag til nyt kåringsreglement kan sendes til DKK i 2020 til 
forhåndsgodkendelse og herefter til endelig godkendelse på 1. kommende 
generalforsamling i DHK, senest 2021 
 

 

Ad 7 Økonomi 
Niels har fremsendt oversigt over økonomien med bilagsoversigt. 
Alt ok 

 

Ad 8 IHF møde 2021 i Skærbæk 
Vi laver en lille præsentation med video/billeder om arrangementet, som vises til 
mødet.  
Andreas sender forslag til Steen senest d. 20. september 2019 

 

Ad 9 Fastsættelse af mødedatoer og Fællesmøde 
Fredag d. 25. oktober bestyrelsesmøde 
Lørdag d. 18. januar FÆLLESMØDE 
Fredag d. 28. februar bestyrelsesmøde 
Søndag d. 22. marts GENERALFORSAMLING på Sjælland 
 

 

Ad 10 Hvordan går det med vores 5 år strategi? 
 

DHK – Strategi for de næste 5år – OPFØGNING – hvordan går det 
• Medlemstallet skal være 200 (medlemstal 1. oktober 2018: 171 
medlemmer) 
• 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.  (antal deltagere: Fredericia 39, Roskilde 34)  
• 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  

 
 

 

Ad 11 Der skal findes en ny redaktør. Inge ønsker ikke at fortsætte i 2020. 
 

 

Ad 12   

   

 


