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Referat fra Racerepræsentantmøde 28/10-2017 – Hotel Villa Gulle, Nyborg 
 
Referent: Allan Pedersen 
 

Dagsorden Referat 
 

1. Velkomst ved klubbens 
formand   

 

 
Allan bød alle RR velkommen.  
Vi ville gerne have flere racer repræsenteret, men 
størstedelen af vores medlemmer er repræsenteret på mødet, 
og det er jo det vigtigste. 
 

 
2. Bordet rundt (præsentation af RR) 

 
Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer. 
Deltagere: 
Stine Dahl – Japansk Spids (suppleant) 
Ann Charlotte Adrian – Akita 
Pia Rødvig Kristiansen – Volpino Italiano 
Kiki Giesmann – American Akita 
Anne-Mette Christiansen – Finsk Lapphund 
Lene Vohlfahrt – Keeshond 
Jette K. Israelsen – Svensk Lapphund 
Tina Arpe – Mittlespitz 
Susanne Rasmussen – Vestgötaspids 
Allan Pedersen – bestyrelsen og racer uden RR 
 

 
3. Gennemgang af forretningsorden, 
funktionsbeskrivelse + DKK’s 
Quick-Tip-Guide 

 
Allan gennemgik Quick-Tip-Guiden for tillidsvalgte. Her 
blev det understreget, at man forventes at være et forbillede, 
dvs. at man opfører sig ordentligt overfor alle medlemmer i 
ens race. Som tillidsvalgt er man altid genstand for andres 
opmærksomhed. Tal med hinanden, hvis der opstår 
konflikter. Guiden rundsendes igen til alle af Allan. 
 
Forretningsordenen: 

- De generelle retningslinjer blev gennemgået og 
drøftet.  

- Racerepræsentanten vælges af medlemmerne i 
racen. Der er valg til racerepræsentantskab i ulige år 
på generalforsamlingen. Husk at melde tilbage til 
formanden i god tid om du genopstiller. 

- Det blev understreget, at RR skal forholde sig 
neutral overfor alle opdrættere af racen, og at man 
som RR altid skal henvise til de officielle kanaler, 
herunder Købhund.dk – også selvom man selv har 
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hvalpe liggende. 
 
Funktionsbeskrivelsen for RR: 

- Der blev foreslået enkelte ændringer og rettelser 
- Der var ønske om, at RR tages med på råd vedr. 

emner der vedrører racen, hvilket den nuværende 
bestyrelse fik ros for at gøre, da det tidligere ikke 
var så brugt. 

- Der var endvidere ønske om indføjelse af, at det er 
RR der ændrer billeder og tekster på Købhund.dk og 
andre officielle sider. 

 

 
4.  50 års jubilæum 
 
 

 
Lene, Anne-Mette og Kiki informerede om et succesfuldt 
opstartsmøde i jubilæumsudvalget med rigtig god energi og 
mange ideer. 
Hovedtræk på arrangementet blev drøftet. 
Besluttet at der skal være racerepræsentation på 
arrangementet, så medlemmer og besøgende kan se og høre 
om klubbens racer – en racestand 
Racestanden skal være bemandet hvor muligt. Der kommer 
mere omkring dette efter næste møde. Medieudvalget 
kigger også på dette. Fokus på racernes specielle 
karaktertræk. Oplæg om at hver RR selv bestemmer, hvad 
temaet skal være. Der bør være hund/hunde på standene, 
mens standen er bemandet. 
Udvalget skal vurdere, om der skal udarbejdes 
støttemateriale, herunder evt. en raceplakat med alle 
klubbens racer. Om der er luft til praktisk eller økonomisk 
støtte vil udvalget vurdere. 
Gallamiddag bliver indendørs med mulighed for at have 
hunde med indenfor 
Mange forskellige aktiviteter bliver undersøgt og planlagt. 
Det bliver også et bredt fokus på meget andet end udstilling.  
 

5. Køb hund 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har vi de rette billeder og tekster på Køb Hund – enkelte 
racer mangler. Allan skriver til de RR-racer der mangler. 
Generelt en udfordring i mange racer om tavleløse hunde. 
Stigende problem som vi på flere måder kan være med til at 
ændre. 
RR opfordres til at bede opdrætterne om at opdatere deres 
side på Købhund.dk og til at indsætte forventede kuld på 
siden, så hvalpekøbere kan se, hvor og hvornår der 
forventes DKK hvalpe. Da mange ikke har opdateret deres 



 
  

 
 

 
Formand: 

Allan Pedersen 
Gejlager 8, Skodborg 

6630 Rødding 
Tlf.: 20 30 70 46 

 

 
Næstformand: 

Anne-Mette Christiansen 
Skrædderbakkevejen 6 

3700 Rønne 
Tlf.: 24 23 78 22 

 
Kasserer: 

Lisbeth Holm Gundesen 
Sorøvej 180 

4350 Ugerløse 
Tlf.: 25 11 86 91 

 
Sekretær: 

Diana Nielsen 
Møllebakkevej 10 
7200 Grindsted 
Tlf.: 20 97 17 32 

 
Bestyrelsesmedlem: 

Maria Szymanski 
Holmbladsgade 102, 1. 

2300 København S 
Tlf.: 40 41 13 38 

 

 side, er det vanskeligt for nye hundeejere, at finde og vælge 
DKK hunde. Vi skal alle være bedre til at skabe så meget 
synlighed omkring DKK hvalpe som muligt, da det jo ikke 
er stamtavlen, der gør hvalpene specielt meget dyrere. 
 
Der var ønske om, at DKK vil offentliggøre hvalpe under 5 
uger på Købhund.dk, da det også vil gøre det nemmere for 
nye hvalpekøbere at finde en hvalp. Allan undersøger. 
 

 
6. Webmail 
 
 
  

 
Der blev henstillet til, at RR bruger Spidshundeklubbens 
officielle webmail samt at alle retter deres password 
Guiden sendes rundt til alle igen. Lisbeth. 
Kan der sendes en notifikation til egen mail i stedet for 
videresendelse af SPK officielle mails? Allan undersøger. 
 

 
7. Idéer og inspiration 
 

 
Der er sidste år oprettet en lukket Facebook gruppe for 
racerepræsentanter. Den bliver ikke rigtig brugt, men er et 
godt medie til vidensdeling – Siden hedder ”SPK-
racerepræsentant”. Pia opretter alle RR til gruppen. 
Ønske om ændring af proceduren for valg til RR, hvor vi 
oplyser, at der er flere kandidater til en race (anonymt), og 
at der bliver mulighed for at lave valgoplæg. 
Ønske om Opdrættermøde/dag med vidensdeling, indlæg 
oa. for at få opdrættere og deres hvalpekøbere til at melde 
sig ind – synliggørelse af fordele ved medlemskab. 
 

 
8. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der er lang svartid på henvendelser om medlemslister pr. 
race. Der var spørgsmål omkring muligheden for hurtigere 
at få tilsendt en medlemsoversigt inden for egen race. Med 
det nye medlemssystem, vil en RR selv kunne trække en 
opdateret liste. 
 
Der var forslag om, at alle opdrættere under SPK kunne få 
en gratis opdrætterannonce i blad og på hjemmeside. Dette 
er allerede muligt. 
 

 
9. Ordet er frit. 
 

Allan takkede for et rigtig godt møde, med udpræget og 
engageret dialog, input og spørgsmål. 
Enighed om at fortsætte med årlige RR møder. 

 


