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Indkaldelse til Bestyrelsesmøde 28. februar 2020 
 

Til:  Peter Mortensen, Andreas Petersen, Katharina Gaca, Niels Møller Christensen, Lotte Jensen, Steen Larsen 

     

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af ref. af mødet d. 25. oktober og opfølgning og evaluering af afholdte arrangementer 

 

2. Generalforsamling 2020 

a) beretninger fra de enkelte udvalg 

b) følgende er på valg til bestyrelsen: 

      Niels Møller Christensen 

     Peter Mortensen 

     Andreas Petersen 

   Valg af suppleant: 

     Janne er på valg (ønsker ikke genvalg) 

     Lotte er på valg 

   Valg af revisor: 

    Carsten Nielsen 

  Valg af revisorsuppleant 

    Inge Jakobsen (udmeldt af klubben) 

c) regnskab for 2019 

d) dirigent (Carsten Nielsen har sagt ja) 

e) bespisning – hvad og hvem laver maden 

 

3. Ny Redaktør af bladet – hvad gør vi, der er ingen positive tilbagemeldinger dd. 

 

4. Økonomi 

 

5. Drøftelse af dommere til vores udstillinger i lyset af de oplysninger som jeg (Katharina) har fået fra 
DKK, se den mail nederst på siden. 
Begrundelse: Det drejer sig om vi evt. kunne invitere andre dommere end dem fra hovawart 
klubber i andre lande. 
Indstilling: Jeg synes, at vi af og til med fordel kunne invitere andre dommere. Der er mange erfarne 
dommere i gr. 2, som sagtens kan domme hovawarten uden at kompromittere kvaliteten. 
Tværtimod, de tilføjer nogle andre aspekter til bedømmelsen, fordi de har godt øje for typen og 
fortaber sig ikke nødvendigvis i detaljer, som ellers bør vurderes til avlskåringer. 
 

6. Afklaring af om de udenlandske udstillere må få og beholde vores vandrepokaler. Begrundelse: Vi 
har oprindeligt besluttet at pokaler skal gå til dem der har vundet dem sidst uden at skelne mellem 
de danske og udenlandske udstillere.  
Din beslutning om, at pokaler skal blive herhjemme, er kommet først senere og sandt at sige var en 
overraskelse for mig. 
 

7. Andet: 

Hvis I har andre punkter, så send dem til alle 
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Pkt. 1 Ref. fra sidste møde godkendt, uden tilføjelser. 

 

Pkt. 2 Generalforsamling 2020 

Beretninger fra hvert udvalg sendes rundt til alle i bestyrelsen 

Regnskabet er endnu ikke godkendt, men så snart det er færdigt, offentliggøres det på hjemmesiden. 

 

Peter, Niels og Andreas er på valg. Alle 3 ønsker genvalg. 

Mangler en suppleant. Forslag modtages. 

Forslag: Kim Christensen (Steen ringer til ham)  

(Kim har meldt tilbage, at han ikke ønsker at stille op) 

 

Carsten Nielsen er på valg som revisor – Niels snakker med ham 

Der mangler en revisorsuppl.: Inge Jakobsen er udmeldt- 

 

Bespisning: Peter finder ud af noget. 

 

Vi mødes kl. 9.00 til morgenmad. Der er tilbud hos Bilka, Slagelse - Steen køber 

 

Pkt. 3 Redaktør og blad/FB og hjemmeside 

Det er d.d. ikke muligt at finde en redaktør. Dem der er spurgt, har sagt nej. 

 

Dette tages op på generalforsamlingen, at bladet lukkes, fordi der ikke er muligt at finde redaktør. 

 

Peter foreslår, at vi fremadrettet bruger både FB til hurtige beskeder og lægger større artikler på 

hjemmesiden. 

 

Andreas: Hjemmesiden skal bruges til info, som skal lægge fast, eks. vedtægter, ect.  

Det er vigtigt at det er en side, som kun medlemmer har adgang, der skal være en tydelig fordel at være 

medlem. 

 

Oprette et link på hjemmesiden, som kun medlemmer har adgang til med adgangskode. 

 

Ved at nedlægge bladet, så frigøres der ca. 10.000, som kan bruges til at få prof.-hjælp til ny opsætning 

Peter kontakter en fra Broholmerklubben, som har en god hjemmeside. 

 

Punktet tages op på generalforsamlingen. Sidste gang der eftersøges en redaktør ellers ændres det til 

ovenstående, med vægt på FB og hjemmeside til formidling af historier og info. 

 

Pkt. 4 Økonomi: 

Niels gennemgik regnskab -regnskab udleveret. 

I flg. regnskabet, så er der et underskud på ca. 10000, som er pga. afholdelse af jubilæumsfest, hvor 

udgiften til denne var ca. 20000. 

 

Pkt. 5 Dommere til udstillinger  

IHF-dommere, er specielt uddannet i hovawart.  

Disse deltagere løbende på uddannelsesseminar, hvor racen gennemgås. 

 

Katharina snakker med Vibeke om hvordan man finder de dommere, som er IHF godkendt. 

 

Pkt. 6 Udlevering af vandrepokaler 

Omk. udlevering af de sidste vandrepokaler.  

Vi besluttede at dem der har vundet den flest gange, får pokalen. Hvalpepokalen udleveres til den hund 

som vandt den sidst. 
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Pkt. 7 Peter har fået tilladelse til at bruge arealet ved vikingeskibene. 

Ansøgning er sendt d. 5. februar.  

I går har Roskilde modtaget ansøgning og forventer ikke at det giver problemer 
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Kopi mail  
Kære Katharina 
 
Jeg ved ikke om der mangler noget i dit spørgsmål for du skriver enten er autoriseret til hele gruppe 2 ?  
 
Alle danske dommere som er autoriseret for hele gruppe2 må dømme Hovawart. 
Du kan finde oversigten over gruppedommere i den danske dommerguide side 46 på DKK’s hjemmeside 
 
P.T. er følgende danske dommere godkendte. 

Gruppe 2 - schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde - alle racer / Group 2 – 

all breeds 
Carsten Birk, Annette Bystrup,  Jørgen Hindse, Hanne Laine Jensen, Freddie Klindrup, Svend 

Løvenkjær, Gunnar Nymann,  Einar Paulsen, Marie Petersen, Jens Utke Ramsing, Lisbet Utke 

Ramsing, Birte Scheel, Kresten Scheel, Birgitte Schjøth, Birgit Seloy,  Søren Wesseltoft. 
 
 

Med venlig hilsen/Kind regards, 

DANSK KENNEL KLUB 

 

Hanne K. Madsen 
Sekretær for DKK's Brugshunde-, Eksteriørdommer- og HTM-udvalg 
Direkte telefon: +45 56 18 81 24 
Træffes mandag - torsdag. Fredag fri. 

 

Dansk Kennel Klub 
Parkvej 1 • DK-2680 Solrød Strand 

Tlf. +45 5618 8100 • Information +45 5618 8155 

http://www.dkk.dk • post@dkk.dk  
Fra: Katharina Gaca <kasia@agroconsulting.dk>  
Sendt: 21. januar 2020 08:50 
Til: Hanne K. Madsen <HaMa@dkk.dk> 
Emne: SV: begrebet specialdommer 
 
Kære Hanne, 
 

Tak for dit lynhurtige svar      ! 
 
Så har jeg et omvendt spørgsmål: Forstår jeg det rigtigt, at alle danske dommere som enten er autoriseret 
til hele gr. 2, kan dermed dømme hovawarten, ergo vi kan bruge dem på udstillinger i Dansk Hovawart 
Klub? 
 
Mvh 
 
Katharina 
 
Fra: Hanne K. Madsen <HaMa@dkk.dk>  
Sendt: 21. januar 2020 08:31 
Til: Katharina Gaca <kasia@agroconsulting.dk> 
Cc: Vibeke Jørgensen <ViJo@dkk.dk> 
Emne: SV: begrebet specialdommer 

http://www.dkk.dk/
mailto:post@dkk.dk
mailto:kasia@agroconsulting.dk
mailto:HaMa@dkk.dk
mailto:HaMa@dkk.dk
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mailto:ViJo@dkk.dk
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Kære Katharina Gaca 
 
FCI benytter ikke begrebet ”specialdommer”. Begrebet ”specialdommer” bruges forskelligt rundt omkring i 
de forskellige specialklubber/FCI lande. 
 
Mange mener at en ”specialdommer” er en dommer som starter med at blive autoriseret dommer for den 
race som personen selv har opdrættet gennem flere år og andre mener at en ”specialdommer” er en 
dommer som kun dømmer en race – men som sagt er det ikke nævnt i FCI’s regler for uddannelse af 
dommere.  
 
I Danmark bruger vi en betegnelse der hedder ”erfaren dommeraspirant” nogle gange er det blevet kaldt 
”special dommeraspirant” – d.v.s at personen har lang erfaring som eksteriørdommer og er autoriseret for 
mindst en FCI gruppe (dog regnes gruppe 4 ikke med). DKK’s eksteriørdommerudvalg afgør hvornår den 
enkelte dommer har lang erfaring som eksteriørdommer og har vist betydelig kompetence til at komme i 
betragtning som special dommeraspirant. Disse ”erfarne dommeraspiranter” behøver ikke gå elev på en ny 
race og skal kun gå aspirant på max 10 hunde i racen – fordelt af dommeren på køn og klasser. 
 
Såfremt du har yderligere spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig igen. 
 

Med venlig hilsen/Kind regards, 

DANSK KENNEL KLUB 

 

Hanne K. Madsen 
Sekretær for DKK's Brugshunde-, Eksteriørdommer- og HTM-udvalg 
Direkte telefon: +45 56 18 81 24 
Træffes mandag - torsdag. Fredag fri. 

 

Dansk Kennel Klub 
Parkvej 1 • DK-2680 Solrød Strand 

Tlf. +45 5618 8100 • Information +45 5618 8155 

http://www.dkk.dk • post@dkk.dk  
Fra: Katharina Gaca <kasia@agroconsulting.dk>  
Sendt: 21. januar 2020 07:28 
Til: Vibeke Jørgensen <ViJo@dkk.dk> 
Emne: begrebet specialdommer 
 
Kære Vibeke, 
 
Hvad betyder egentlig begreb: special dommer? Hvad er definition på det, er det en FCI definition? 
Vi bruger specialdommere til udstillinger i Dansk Hovawart Klub og de kommer altid fra udlandet, da vi i DK 
ikke har specialdommere indenfor hovawarten. Men er det nu rigtigt? Det kan jeg ikke finde ud af uden, at 
jeg kender en nøjagtig beskrivelse af en specialdommers beføjelser.  
 
På forhånd tak for dit svar. 
 
 
Med venlig hilsen 

Mit freundlichen Grüssen 

My best regards 

 

http://www.dkk.dk/
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Katharina Gaca 

 
Udstillingsudvalg 

Dansk Hovawart Klub 

 
Møllevej 33, Felsted 

6200 Aabenraa   

Tlf: +45 22670154 
 
 
 


