
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 
 

Søndag d. 12. februar 2017,  kl. 10:00-16:00 i Køge hos Per – Laugshusgade 6A. 1. sal 

 

Til stede: Lone P, Lone W, Per, Ole, og lidt forsinket Lars V. 

Afbud: Lars W. 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
 Godkendt 

2. Godkendelse af referat nr. 44.  
 Godkendt 

3. Opfølgning på referatet 44, herunder opgaveliste og punkter, der er udskudt fra sidste møde. 

Opgavelisten fra referatet gennemgås.  

 

GENERALFORSAMLING: 

Lars W. trækker sig fra bestyrelsen. Per indtræder i stedet for. Ole accepterer genvalg. Ingen forslag 

modtaget til generalforsamlingen. Ny indkaldelse sættes på hjemmesiden. 

Budgettet blev gennemgået og vedtaget. 

 

4. Meddelelser fra formanden, herunder gennemgang af post  

 

Postliste (45) perioden 11.11.2016 – 30.01.2017 

Dato Afsender Emne Aktion 

 14.11.  DKK Hundeweb ændrer, så reg.nr. skal være uden 

mellemrum f.eks. ikke SE 12345/2016 men nu 

SE12345/2016 

 Info Be + Ud 

14.11. Kreds7 Aars udstilling Info Be + Ud 

21.11. DKK Præsentationer fra Fjeldsted Skovkro 12.11. Info Be 

21.11. DKK Marie Petersen er godkendt som dommer gr. 2  

24.11. DKK Grunduddannelse 2017  

01.12. DKK Anbefalinger vedr. Parvovirus  

08.12. Roskilde dyrskue Store Hestedag d. 2. og 3. september Info 

11.12. Norsk klub Nyhedsbrev Info Be + Ud 

16.12. DKK Udstillingsreglement 2017 Info Be + Ud 

20.12. DKK Info vedr. Skuer  

22.12. DKK Dommerprognosesystem Info Be + Ud 

23.12. DKK Info om certifikatudstillinger Info Be + Ud 

03.01. DKK Korrespondance om farvebetegnelse Info Be 

05.01. DKK Formandsmødet er aflyst (som planlagt) Info Be 

06.01. DKK Dommer og ringpersonale instruktioner 2017 Info Be + Ud 

06.01. DKK Invitation til repræsentantskabsmøde DKK Info Be + Ud 

06.01. DKK Forespørgsel om medlemstal (er besvaret) Info Be + Ud 

08.01. H.Lindskov Besøgsfamilie – der mangler flere ved Herning Info Ole 

09.01. DKK Udstillingsgebyr 2017 Info Be + Ud 

09.01.  DKK Ny folder  ”Guide til det gode hundehold” Info Be + Ud 

12.01. IngerLouise Udstilling er godkendt hos DKK Info Be 

18.01.  DKK Marie Petersen er godkendt som dommer gr.1 Info Be + Ud 

23.1. DKK Vejen d. 1.9. – vi kan få en gratis stand Info Be + Ud 

27.1. DKK Reglement for NoseWork  

27.1. Weidinger Glas – reklame  

28.1. M.Berg Spørgsmål vedr. anskaffelse af Kooiker  Er svaret 

    

 



Postlisten blev gennemgået og diskuteret. 

5. Nyt fra sundhedsudvalget 

Facebookgruppe er oprettet. Bestyrelsen håber, at den vil blive brugt. 

Nogle få er ikke på FB, og devil få tilsendt en mail, når der er vigtig info. 

 

Farvebetegnelsen ”Ikke godkendt farve” er nu en mulighed på stambog for Hollandsk Kooikerhondje. 

Dette er informeret i FBgruppen, og der er allerede sendt en mail til dem, der ikke er på FB. 

 

Der arbejdes på et foredrag med Helle Proschowsky om Matadoravl – hvorfor er det vigtigt at undgå – 

hvordan er reglerne iht. DKK – hvad før vi i en lille race 

Valg af avlspartner til din hund – hvorfor er det vigtigt at kontrollere, at den samme sygdom ikke ligger i 

begge linjer (f.eks. epilepsi – og hvor langt skal det ud i linjerne for ikke, at betyde ret meget arvemæssigt) – 

hvad sker der, når vi vælger udavl, i stedet for linjeavl og indavl. 

LP arbejder videre med datoerne d. 9/9 eller 10/9 

Vi inviterer andre klubber også.  

Pris: 100,00 kr. for medlemmer og 200,00 kr. for ”ikke medlemmer”. 

 

Der afholdes opdrættermøde d. 11. marts hos Bente Lansø, Hejrevej 11, 4671 Strøby.  

 

6. Nyt fra aktivitetsudvalget 

Kooikertræf 2017: vi har kontakt til et par medlemmer, der måske gerne vil hjælpe med arrangementet. Når 

det sidste falder på plads, melder bestyrelsen noget ud omkring placering, tid og sted. 

 

Der var godt tilslutning til vores Nytårskur. Det var dejligt at opleve. 

 

Charlotte S. Kristensen arrangerer et kursus med Charlotte Helvig. Vi afventer tid og sted. 

 

7. Nyt fra udstillingsudvalget 

Til Pokaludstilling d. 27.maj efterlyses der hjælp til at søge sponsorpræmier, stå for lotteri og mad. Majbrit 

Bengtson og Anita Olsen vil gerne hjælpe med at søge sponsorpræmier til udstillingen.  

 

LP står for ZooEasy kursus, og IL og Charlotte står for udstillingen. 

 

ZooEasy kurset forestås af Esther – kurset er på engelsk. Det er også tanken, at Esther også skal beskrive de 

forskellige betegnelser – hvornår er det en kooiker en mantel, overvejende hvid, pirat mm. 

 

Prisen for kurset bliver 100 kr. for medlemmer og 250 kr. for ”ikke medlemmer”.    

 

ZooEasy og udstillingen oprettes som to begivenheder på Facebook, så de to begivenheder skilles ad.  

 

8. KooikerNyt 

Vi bestiller 160 stk. af det nye KooikerNyt, så er der til medlemmer, hvalpepakker og evt. nye medlemmer. 

Deadline for artikler til bladet er d. 19. februar 2017. Bestyrelsen er blevet spurgt om, hvad en annonce 

koster i vores klubblad.  

 

9. Hjemmeside 

Klubben får ny hjemmeside. Den sendes i luften i løbet af uge 7. Alle glæder sig meget, men bestyrelsen 

opfordrer til tålmodighed i forhold til opstartsproblemer og andre børnesygdomme. Giv gerne besked til 

webmaster, hvis I opdager noget, der ikke er, som det skal være. 

 

10. Facebook 

Facebooksiden ”Dansk Kooiker Club” er åben for arrangementer og begivenheder. Brug det, men opslag 

skal koordineres med Per.  

 

11. Besøgsfamilier 



Vi mangler besøgsfamilier – så er der nogen, der er interesseret i det, så kontakt endelig bestyrelsen.  

 

 

12. Økonomi 

Budgettet blev gennemgået og godkendt.  

 

13. Dato for næste møde. 

Aftales på generalforsamlingen d. 19. marts 2017. 

 

14. Eventuelt 
Ingen ting. 

 


