
Præsentation af opstillede kandidater 

Pudelklubben afholder Ordinær generalforsamling 
Søndag den 19.marts 2017 klokken 11.00 

På Hotel Nyborg Strand, Østersøvej 2, 5800 Nyborg 

Læs yderligere info i Pudelnyt nr. 1 2017. 

 

Bestyrelseskandidater: 
NB. Bestyrelseskandidater vælges via stemmeseddel indsat i Pudelnyt  

Pernille Mygind Gregersen 

Mit pudel eventyr startede i 2011, da jeg anskaffede Tootsie, min første storpudel. 

Jeg faldt pladask for racen, og derfor blev Aya, endnu en storpudel, anskaffet i 

2016. 

Jeg er 56 år og gift med Per. Vi bor i Brenderup på Nordvestfyn. Arbejdsmæssigt 

blev jeg som ung uddannet bankassistent. Efter vi flyttede til Fyn i 1985 arbejdede 

jeg på kontor, hvorefter jeg uddannede mig til socialrådgiver i 2001. I min fritid har 

jeg været aktiv i forskellige bestyrelser og været med til at udgive en lille lokalavis 

gennem 10 år. Senest har jeg været sekretær i vores lokale DCH forening. 

Der har altid været hunde i mit liv. Jeg startede med papillioner, som jeg udstillede, og jeg har også haft et lille 

opdræt af dansk-svensk gårdhund. 

Jeg er uddannet træner og lydighedsdommer indenfor DCH. Senest har jeg trænet rallylydighed med Tootsie, og 

deltaget i hvalpetræning med Aya. 

Som nybagt pudelejer havde jeg et stort ønske om selv at stå for soignering af hunden. Derfor synes jeg, at det er et 

super initiativ, med Pudelklubbens nye kursusrække omkring pudlens pleje og soignering. Bekymringer omkring 

pelspleje, tror jeg, kan afholde nogle nye hundeejere fra at opdage, hvilken utrolig dejlig og alsidig race, pudlen er. 

Som bestyrelsesmedlem ønsker jeg at bidrage til, at vi har en velfungerende klub, der understøtter alle gode 

initiativer omkring racen. Samtidig vil jeg gerne have en social og rummelig klub, hvor der både er plads og 

aktiviteter til den "almindelige" pudelejer, og til dem med flere ambitioner, både omkring udstilling, sport og 

opdræt. 

Med venlig hilsen 

Pernille Mygind Gregersen 

 



Kim Bauer-Jensen 

Mit navn er Kim Bauer-Jensen 50 år gammel og bosiddende i Ølstykke med min 

kone. 

Jeg er uddannet elektronik teknikker og hundefører. 

Professionelt er jeg ansat som IT arkitekt i en global mellem stor dansk virksomhed. 

Jeg har haft hund af varierende race igennem 30 år og er nu på pudel no. 2 med 

planer om den 3. til efteråret. 

I min fritid nyder jeg hunden, campinglivet og er aktiv svæveflyver pilot. 

Gennem de sidste 20 år jeg været medlem af diverse forenings bestyrelser som kasser, formand, næstformand og 

bestyrelsesmedlem, lige nu er jeg med i svæveflyveklubbens bestyrelse. 

Med venlig hilsen 

Kim Bauer-Jensen  

 

Anette Nielsen 

Mit navn er Anette Nielsen, er 63 år og bor i Vejle med min mand Erik og vores 

dejlige storpudel Cæsar, som er næsten 7 år. 

Jeg har fuldtidsjob som driftschef i Kolding kommune og har derfor kun min 

dyrebare fritid, at give af. 

Jeg har kun været medlem af Pudelklubben, siden jeg fik Cæsar og har derfor ikke 

den store erfaring. 

Jeg har siddet i bestyrelse i et år, hvilket har været noget af en oplevelse med 

blandede følelser, men tror stadigvæk på, at vi kan få en god og konstruktiv klub. 

Jeg vil fortsat arbejde for en positiv klub, hvor der hersker en god tone og ordentlighed. 

Jeg vil arbejde for den brede medlemsskare, hvor kredsene har stor indflydelse på hvilke aktiviteter der tilbydes og 

ikke bestyrelsen der styrer alt, men at medlemmerne bliver set, hørt og tages alvorlig. 

Venlig hilsen 

Anette Nielsen 

 

Inger Pape 

Jeg hedder Inger Pape og er 73 år  

Jeg har siddet som formand siden maj måned. 

Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen i 6 år 

Har haft pudler siden 1963 

Jeg er stadig væk ude i erhvervslivet, da jeg har selvstændig virksomheder, 

Jeg stiller mit kandidatur til rådighed igen for Pudelklubben. 

Jeg bliver beskrevet som en rolig og fornuftig person. 



Jeg prøver at se og høre tingene fra forskellige sider og så tager jeg min beslutning derfra.  

 

Jeanne Rahn 

Jeg hedder Jeanne Rahn, er 56 år gammel, bor i Søborg, ved København, sammen 

med min mand Jan, gennem 36 år, og vores, for tiden 3 pudler – 2 Toy og 1 

mellem.  

Jeg er vokset op med pudler og har haft pudler i hele mit voksenliv, som Jan siger: ” 

Jeg vil være pudel i mit næste liv og bo hos dig.”  

Jeg har før været medlem af PK’s bestyrelse, hele 2 gange, er hver gang fratrådt 

efter ejet valg.  

Jeg stiller op igen fordi der har været flere henvendelser om jeg ikke har lyst til at tage en tørn til.  

Efter en del overvejelser har jeg valgt at sige ja-tak, fordi jeg mener at de, der sidder i PK’s bestyrelse skal arbejde for 

Pudlen og for klubben på et så professionelt niveau som overhovedet muligt og dette burde kunne lade sig gøre 

uden alt for meget ståhej.  

Dette vil jeg gerne bidrage til, da jeg jo har prøvet det før, og ved hvad det kræver.   

Samtidig mener jeg som alle andre medlemmer i denne Klub, at vi har ”Verdens bedste race” og synes derfor, at det 

er den vi alle skal arbejde for.   

Mange pudelhilsner  

Jeanne Rahn  

 

Anne Birgitte Schilling 

Jeg er 48 år, har 2 børn og 8 hunde i str. toy- dværg og mellempudel, har været 

aktiv i klubben siden 1975, da jeg er opvokset i et hjem med pudler. 

Jeg er uddannet som agility og lydighedsinstruktør i PK regi, og har været aktiv i 

klubben som instruktør i en årrække.  

Jeg har endvidere været kredsrepræsentant i kreds 10 igennem en årrække og sad 

for en del år siden i PK s bestyrelse.  

Jeg opdrætter og udstiller under kennelnavnet ”World Virginia” og er stadig aktiv i 

show ringen både indenlands og udenlands. Jeg har igennem tiden hjulpet rigtig mange nye i gang, både med 

træning, klip, fødselshjælp samt fungeret som amme hjælp for svage hvalpe, fra nær og fjern.   

Jeg har i de sidste 6 år siddet i DKK KREDS 4’s BESTYRELSE, hvor vi har en dejlig og rolig atmosfære og fantastisk 

samarbejde, jeg sidder som udstillingsformand og afholder diverse kurser mm.  

Jeg sidder også i PK s bestyrelse og har ligeledes ansvaret for klubbens udstillinger mm. 

Ud over kreds og klubarbejdet underviser jeg brancheforeningernes elever og hundefrisører i kunsten at klippe 

pudler, hvilket jeg har gjort de sidste 10 år.    

Jeg genopstiller som bestyrelsesmedlem, da jeg tror vi sammen kan skabe nyt liv og fælles glæde for klubbens 

medlemmer, omkring arbejdet med pudler på alle områder.  

Jeg ønsker at klubben målrettet samarbejder med alle medlemmer, hvor åbenhed, fællesskab, nytænkning, hygge og 

positiv indstilling kun vil gavne klubarbejdet. 



Samtidig mener jeg at alle medlemmer har ret til at præge klubben med gode initiativer og tiltag, samt er 

medvirkende til en positiv, lærerig og nyskabende udvikling til klubben. 

Sidst mener jeg at en god sportsånd og med pudlen mere i fokus, i stedet for personen, er den rette vej frem for 

klubben. 

Jeg har det sidste år siddet i PK s bestyrelse hvor jeg har været har været aktiv med initiativer som vores nye kursus 

række af pelspleje kurser, samt hjælp til nye udstillere.  

Jeg brænder for nye arrangementer skal skyde frem og tager gerne ansvar for vores udstillinger 

Mit eget udstillingsliv er lagt lidt i bero. Dette er for mig en nødvendighed, hvis der skal lægges kræfter i at vi får 

klubben vendt til at være positiv og voksende. 

Jeg vil ligeledes arbejde for at alle arrangementer afholdes i klub regi og ikke privat. 

Lad os samme få nogle gode oplevelser og arrangementer i klubben, og lad os i fællesskab arbejde på en masse nye 

tiltag, og lade ordet kommunikation og ærlighed blive vejen frem.   

M.v.h. 

Anne Birgitte Schilling 

 

 

Kredsrepræsentanter: 

NB. Kredsrepræsentanter vælges direkte på Pudelklubbens Generalforsamling 

Birgitte Bavnhøj, genopstiller i kreds 1 

Mit navn er Birgitte Bavnhøj, jeg er regnskabs uddannet, arbejder hos Dagrofa med 

regnskab m.m. 

I dag har jeg fire små hvide pudler. 

Jeg har været Kredsrepræsentant for kreds 1 siden marts 2007. Dette er et arbejde 

jeg holder meget af, som jeg ønsker at forsætter med. 

Jeg har i kreds 1 lavet bl.a. klippekurser, kurser om sundhed, pelspleje, skuer, 

hvalpeaftener, gåture og banko med jule middag osv. 

Jeg har planer om at lave hvalpe aften, positiv træning fra 9 mdr., m.m. i det første halve år af 2017, så jeg håber vi 

ses igen. 

Med venlig hilsen 

Birgitte Bavnhøj 

 



Tina Bech, opstiller i kreds 1 

Jeg er 53 år, har pt. 1 dværgpudel og opdrætter under kennelnavnet Emmani 

sammen med min søn Emiel.  

Jeg er uddannet lærer og designer og laver bla. hjemmesider, annoncer samt 

meget andet reklame materiale.  

Jeg sidder i dag i Pudelklubbens bestyrelse og har for flere år siden været 

kredsrepræsentant i kreds 10, samt fungeret som klubbens repræsentant ved et 

par arrangementer i 2016/17 i kreds 2 og 10. 

Jeg har igennem de sidste 4 år været redaktør og annonce ansvarlig for medlemsbladet Pudelnyt og har været 

webmaster i 3 år. 

Tillidserhverv jeg brænder for og gerne vil fortsætter med i fremtiden. 

I mit arbejde for klubben forsøger jeg kontinuerligt at udforske og forny min viden på hunde området, hvilket har 

givet mig lyst til at stille op som kredsrepræsentant i kreds 1. 

Jeg har en stor passion for de opgaver, jeg påtager mig og stræber efter at udføre dem til gavn og glæde for klubbens 

medlemmer og i henhold til klubbens vedtægter og formålsparagraffer. 

Jeg har visioner om at inddrage de medlemmer, der ønsker at tage aktiv del i de kredsarrangementer, som ønskes 

afholdt i Kredsen og er sikker på at dette kan skabe meget mere fællesskab og samarbejde på tværs af alle kredsene.  

Mange pudel hilsner 

Tina Bech 

 

 

Er du medlem af Pudelklubben og har du ikke modtaget Pudelnyt nr. 1 2017, senest d. 22. februar, bedes du 

kontakte Birgitte Bavnhøj via mail: forsikring-medlem@pudelklubben.dk 

mailto:forsikring-medlem@pudelklubben.dk

