
Dansk Hovawart Klub 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Ref. af Bestyrelsesmøde 25. oktober 2019 
 

Tilstede:  Peter Mortensen, Andreas Petersen, Katharina Gaca, Steen Larsen 

Afbud:    Niels Møller Christensen, Lotte Jensen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af ref. af mødet d. 24. august og opfølgning og evaluering af afholdte arrangementer 

2. Datoer for udstilling i 2020 

3. Redaktør af bladet fra 2020 

4. Økonomi 

5. Mentalbeskrivelse 2020 

6. Brugsprøver i 2020, herunder DM i lighed med i år 

7. Andre punkter????? (Hvis der er andre punkter, så send dem til alle) 

 

 

Pkt 1 Godkendelse af ref. af mødet d. 24. august og opfølgning og evaluering af afholdte arrangementer: 

Ref. godkendt. 

Arbejdsgruppen til revidering af kåringsudvalget er i gang, og skal mødes om kort tid. 

 

Evaluering af jubilæumsfest: Det var en rigtig fin fest. Fin deltagelse.  

Flot arrangeret. Dejligt at der var ”nye” med. 

 

Klubben har modtaget et billede fra IHF, hvor de ønskede os tillykke med jubilæet. 

 

Pkt. 2 Udstillinger i 2020: 

Forårsudstilling:        Søndag d. 7. juni 2020 i Fredericia    Dommer: Annette Gund fra Schweiz, 

Evaline Hohmann eller Petra Krivy begge fra Tyskland. 

Katharina sender ansøgning til Fredericia Kommune om brug af areal 

 

Efterårsudstilling:     Lørdag d. 5. september i Roskilde 2020. Det bliver ikke på ”Store hestedag”, og 

vi forsøger at få arealet ved vikingecenteret.  

Peter tages kontakt til Vibeke Stengaard om procedure til reservering 

Dommer: En af ovenstående, som ikke er dommer til forårsudstillingen 

 

Udstillingsdatoer for 2021 er følgende: 

Forårsudstilling bliver på Sjælland. Udstillingen afholdes lørdag d. 29. maj 2021 

Efterårsudstilling er d. 12. september 2021 i Skærbæk i forbindelse IHF mødet, som afholdes i Danmark. 

Dommer til IHF-udstilling skal helst være deltagere fra IHF-mødet. 

 

Evaluering af udstillingen i Roskilde i 2019. Det var en dårlig placering, både ring og infotelt. Siden 

første gang klub deltog, er klubbens placering blevet dårligere hvert år, samt de store udgifter til entre 

for familie. 

Det har været svært at få hjælp til bemande infotelt og hjælp til op og nedtagning af udstillingsbane. 

 

Pkt. 3 Redaktør af bladet fra 2020: 

Der er dd ikke fundet ny redaktør.  

Mulig løsning er, at bladet ikke udsendes, før ny redaktør har meldt sig. 

Hvis det ikke lykkes at finde en, må vi fremadrettet reklamere på både på hjemmeside og FB. 

Der bliver lavet en eftersøgning i december-bladet. 

Katharina kender måske en interesseret. Steen snakker med dem. 

 

Pkt. 4 Økonomi: 

Regnskab gennemgået og godkendt fremsendte regnskab 

 

Snak om hvilke forsikringer, klubben har tegnet.  

Undersøge hvilke forsikringer der indgår i DKK aftalen 
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Pkt. 5 Mentalbeskrivelse 2020 

Der afholdes MB på Sjælland maj, Tusenæs og vest for Storebælt afholdes i oktober. Der er lidt 

usikkerhed om sted. 

 

Banen vest for broen, trænger til at blive renoveret. Andreas undersøger hvad der skal bruges/mangler, 

og kontaktsystem til figurant. 

 

Pkt. 6 Brugsprøver i 2020, herunder DM i lighed med i år 

Udgiften for 2019 var ca 700, hvilket er ok. 

Vi skal selvfølgelig være med i 2020 i Varde. 

 

Brugsprøver: Juni og august på Fyn 2020. 

 

Pkt. 7 Omkr. udstillingsareal til IHF udstilling i 2021, så er 1. prioritet sportsplads ca 3,5 km fra 

Skærbækcenteret.  

 

Forslag til dagsorden til Fællesmøde: 

1) optagelse på hvalpeventeliste, skal der være mulighed for at bruge han-hunde fra flere 

lande/tydeliggøre regelformulering på hjemmesiden 

2) Tilbagemelding fra alle udvalg/arbejdsudvalg 

3)  

 
Referent 
Steen 


