
Koordineringsmøde d.28-10-2018 

Fremmødte: 

BHUA 

Gr. Storstrøm 

Gr. Nordsjælland 

Gr. Gribskov 

Gr. Odense 

Gr. Horsens 

Gr. Thy 

5 Hundefører uden gruppetilhørsforhold 

I alt 8 stemmer. 

 

Pkt.1:  

BHUA bød velkommen. 

 

Pkt.2: 

Valg af ordstyrer. 

Jacob valgt. 

 

Pkt.3:  

Valg af referent. 

Vibeke valgt. 

 

Pkt.4: 

Planlægning af mesterskaber 2020 og evt. udstillinger i 2019. 

2019: 

ØM Gr. Nordsjælland 

JM Gr. Horsens 

DM Gr. Gribskov 

Gribskov forbeholder sig ret til ikke at ville afholde DM, hvis DDK ”blander” sig i hvordan det skal 

foregå. 



BHUA fortalte om udstillingsplanerne for 2019, bla. Dobermann Cup 6-7 juli og udstilling sammen 

med DM i Gribskov d.5-6 oktober, hvilket sandsynligvis falder sammen med DV DM, som plejer at 

være den første weekend i oktober. 

BHUA læste en mail fra avlsansvarlig op, om hvad grupperne er ansvarlige for når der afholdes 

udstillinger. 

Følgende grupper ønsker ikke at afholde udstillinger hvis det skal foregå på oplæste måde: 

Nordsjælland 

Gribskov 

Odense 

Horsens. 

Der blev diskuteret om hvordan det plejede at være. 

 

Mesterskaber i 2020: 

ØM Gr. Storstrøm 

DM Gr. Thy 

JM ? 

Diskussion om at bruge ”vores egne” figuranter til DM eller ej. 

Stor enighed om at man ikke kan offentliggøre navn på figuranter og så bagefter ændre dette – 

og det er slet ikke gangbart at lave figurantændringer hvis det sker på baggrund af, at nogle 

enkelte hundeførere er utilfredse med først offentliggjorte figuranter. 

 

Pkt.5: 

Indkomne forslag. 

Forslag fra Gr. Odense: 

1. Udspecificering af budget til DM. 

Gruppen mangler at få uddybet fx hvem der skal dække udgifterne til div. personer – mener ikke 

grupperne skal dække forplejning, dette kan hurtigt blive en stor post. 

BHUA mener kassereren har ”skrevet sig bag øret” at dette skal med i fremtidige DM-budget. 

 

2. Ønsker at der kun kan stilles i BPB – IPO 1, 2 og 3 til DM. 

Begrunder det med at det kræver meget tid og areal hvis fx SPH er med. 

Diskussion om alle de ”nye” prøver i det nye prøveprogram – Peter mener der skal alt for mange 

pokaler til og bruges alt for meget tid hvis man kan stille i alle prøver. 



Afstemning: 

For: 1 

Imod: 5 

Forslaget forkastet. 

 

3. Begrænse antallet af figuranter der bruges til DM når vi ikke er flere hunde pt. 

Diskussion for og imod.  

De fleste mente DM er ”noget særligt” og gerne skulle kunne sammenlignes med andre 

mesterskaber, hvor der også bruges 2 figuranter. 

 

Afstemning: 

For: 3 

Imod: 5 

Forslaget forkastet. 

 

4. Slettet, da det ikke skulle have været stillet. 

 

Forslag fra Gr. Horsens: 

1. Trækkes da der allerede er tiltag om at holde ”dobbelt” arrangementer. 

2. Trækkes da det allerede har været diskuteret. 

 

Forslag fra BHUA: 

1. Figurantmønstring hvert år. 

BHUA mener at figuranterne vil blive brugt mere og man kan evt. lave en ”samling” hvis der ikke 

er figuranter nok. 

Henrik fortæller at DKK kommer med noget vedr. figuranter og synes vi skal vente og se hvad 

DKK kommer med. 

BHUA fortæller at der lige er blevet trykt ”figuranthæfter”. 

Peter mener man evt. kan afholde mønstring ”øst og vest”. 

Rene mener ikke man kan holde ordinær mønstring i 2018, da vores ordinære mønstring er i 

2019. 

Diskussion om den mønstring der blev afholdt her i år. 



 

Afstemning: 

For: 8 

Imod: 0 

Forslaget vedtaget. 

 

2. Flytning af ordinær mønstring til efteråret. 

Overvejende stemning for at BHUA kan lægge mønstringen hvornår på året han vil. 

 

Ok til at flytte mønstringen til efteråret, hvis formanden for DDK siger god for at give 

dispensation til de 4 figuranter som er mønstret til marts 2019. 

 

Afstemning: 

For: 8  

Imod: 0 

Forslaget vedtaget med forbehold for ovennævnte. 

 

3. BHUA ønsker at grupperne sender 1 til 2 personer på prøvelederkursus. 

Henrik foreslår at fx BHUA tager et sådant kursus og så samler grupperne og videreformidler 

viden. 

Dette taget til efterretning – ingen afstemning. 

 

Pkt.6:  

Aktiviteter på træningspladserne. 

Gr. Gribskov: 13 medlemmer, 17 hunde (1 som ikke har Dobermann). 

Generalforsamlings beslutning om ikke at tage andre racer end Dobermann ind – dette for at 

”spare” figuranterne. 

 

Gr. Nordsjælland: 15 medlemmer, 7 Dobermann. 

Træner 3 gange om ugen. 

 

 



Gr. Storstrøm: 11 medlemmer, 10 Dobermann. 

Måske ny plads til næste år. 

 

Gr. Odense: 13 medlemmer, 8 Dobermann. 

 

Gr. Horsens: 24 medlemmer, 20 Dobermann. 

 

Gr. Thy: 15 medlemmer, 8 Dobermann. 21 passive medlemmer. 

 

Pkt.7:  

Eventuelt. 

Henrik fortæller at ”De små specialklubbers DM” er i støbeskeen. 

Schnauzerklubben har sagt ja til DM sammen med Kvæghundeklubben til næste år. Det skulle 

blive midt september i Jylland. 

Henrik synes Dobermannklubben skulle overveje dette. 

 

Storstrøm er blevet spurgt om de vil dele en plads, den ligger måske privat. 

De undersøger ”ejerforholdet” og vender så tilbage til BHUA. 

 

Odense vil gerne at der skrives på hovedklubbens hjemmeside når bladet er udkommet. 

Der spørges også til hvorfor bestyrelsesreferater ikke er med i bladet. 

Hans Jørn svarer at referaterne er med i næste blad. 

 

BHUA mener der kun skal tilmeldes brugsprøver via klubbens eget tilmeldingssystem. 

Henrik foreslår man bruger ”Hundeweb”, som også kan bruges selv om man ikke er medlem af 

DKK. Ved at bruge dette kan man udelukke at få meldt hunde og hundefører til, som ikke 

opfylder kravene for at deltage til prøve i DK. 

Lidt snak om Caniva eller ej. 

 

Rene spørger til hvad der gøres for at orienterer dem som ikke er på Face Book, nu hvor 

hjemmesiden er ”lukket” og ikke bliver opdateret. 

Kan se på klubbens FB-side at det langt fra er alle klubbens medlemmer som er med der. 



Peter undrer sig over at der lukkes for hjemmesiden før den nye er klar. 

 

Horsens ønsker at det fremgår hvem som svarer på hovedklubbens FB-siden – så der ikke bare 

står ”Dansk Dobermann Klub”. 

 

Thy fortæller der var god tilslutning til ZTP`en og at der også blev afholdt tysk UHP. 

 

Rene har spørgsmål til bestyrelsen om private E-mail adresser. 

Der er både officielle og private mailadresser og de bruges ”i flæng”, undtagen af kassereren. 

Hvorfor bruges de private mailadresser stadig – dette var et af ”kritikpunkterne” af den gamle 

bestyrelse. 

 

Lene synes ikke der skal lægges arrangementer samtidig med koordineringsmødet. 

Ønsker en liste til ZTP, så man kan se afstamning på hundene.  

 

Jin ønsker også oplysninger om fx ZTP og opfordre dem som afholder, til at lægge oplysninger - 

resultater osv. op. 

 

Hans Jørn minder om at tage overskudsblade med hjem. 

 

Jane fortæller hun har haft korrespondance med bestyrelsen vedr. flytning af Dansk Dobermann 

Cup. 

Synes det er forkert at arrangementet blev lagt på en ”ikke Dobermann plads”. 

Bestyrelsen skal huske på at grupperne bla ”lever” af indtægter fra arrangementer. 

For dårligt at andre grupper ikke blev spurgt om de ville afholde Cup`en. 

 

BHUA forstår godt kritikken. 

 

Hans Jørn menter ikke der var ret meget økonomi i arrangementet. 

 

Jane synes grupperne er ”blevet glemt” – grupperne kunne godt have klaret det sammen. 

 



Lene ville gerne have svar fra Hans Jørn vedr. hans udtagelse om, at der havde været problemer 

med udstillingen i Horsens. 

 

Henrik mener det er hovedbestyrelsen som afholder arrangementer. 

Det er ikke gruppernes arrangement, men hovedbestyrelsens. 

Foreslår at der afholdes ”dobbelt” udstilling med en dommer om formiddagen og en anden om 

eftermiddagen. 

Det giver god økonomi. 

 

BHUA synes den avlsansvarlige skal være mere ”tilstede” i forbindelse med udstillinger. 

Peter mener der skal ”passes på” pladserne – det er dem som er med til at holde liv i DDK. 

 

Jin synes det er dejligt med Cup`en, men det blev besværligt at den blev flyttet. 

Synes grupperne skulle have været spurgt. 

 

Rene synes formanden er ”usynlig”, hun sagde hun ville gøre alt for samle klubben – men hun har 

gjort det modsatte. 

 

Jens synes det er rystende at bestyrelsen ikke er repræsenteret til koordineringsmødet. 

Vibeke oplyser at det ikke er normalt at bestyrelsen deltager, da koordineringsmødet er for 

grupperne. 

 

BHUA runder mødet af og oplyser i den forbindelse at han ikke ønsker genvalg til næste 

generalforsamling. 

 

Referent 

Vibeke Nannestad. 


