Referat af Ordinær Generalforsamling
I Dansk Dobermann Klub
D. 25.03.2018
Løve Forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af tre stemmetællere:
- Rikke Husher, Stephanie B. Christensen og Mike Pryssing blev valgt.
2. Valg af dirigent:
- Bestyrelsen foreslog Grethe Smith, som modtog valget. Grethe blev enstemmigt valgt.
- Grethe takkede for valget og gjorde bekendt at GF var korrekt indvarslet samt at der på GF var 94
stemmeberettigede medlemmer.
3. Formandens beretning:
- Formandens, den brugshundeansvarliges samt den avlsansvarliges beretning har været bragt i bladet.
- Ingen kommentarer til beretningerne, beretningerne godkendt.
- Hans Hansen havde et par spørgsmål til BHUA:
• Hvad betyder det at DDK IPO3 er titelgivende? BHUA svarer at der skal falde et diplom til
Danmarksmesteren, der kan indsende denne og mod gebyr få denne registreret på hundeweb.
• Kan der bruges en UHP fra Danmark forud for en Körung? BHUA undersøger mulighederne med den
tyske dobermann klub samt DKK, endvidere vides det ikke om der er ændringer i det nye program i
forhold til UHP. Allan B. Christensen, mener at hvis vi forklarer DKK, hvad en evt. ændret UHP for
dobermann skal bruges til kan det lette situationen, det samme som vi gjorde da vi skulle bruge en ZTP.
Henrik Rasmussen mener at få at få den registreret skal vi forud oversætte den til dansk og spørge dem
om at dømme prøven.
4. Kassererens fremlæggelse af:
- Det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse:
Tage beklagede opstillingen i bladet af budget og regnskab, dog var tallene korrekte. Sidste medlemstal
var 182. Tage gennemgik regnskabet som endte ud i et lille underskud på 14.559 kr.
- Budgetforslag for 2018 til behandling og godkendelse:
Tage gennemgik budgetforslaget
Der var et par spørgsmål omkring kontingenter, porto og specielle udgifter som Tage forklarede.
- Regnskab og budget blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent for næste år:
- Bestyrelsen så ingen grund til forhøjelse af kontingent, idet DDK har en god økonomi.
- GF godkendte.
Overrækkelse af Bedste IPO1-IPO2-IPO3 2017:
Bedste IPO1 og IPO2: Tom Hansen med Be-Barong Ella of Frell.
Bedste IPO3: Teress Hjalmarsson med Perfectmatch vom Ferrenberg.
Hundefører-/gruppekonkurrencen 2017:
Bedste gruppe: DDK Gr. Gribskov
Bedste hundefører: Lisa Bøilerehauge.
Guld-, sølv- og bronzehunde 2017:
Guldhund: Brown Chief Barthez
Sølvhund: Laura Di Perlanera
Bronzehund: Brown Chief Bakki
Desværre var alle præmiebillederne blevet taget i tolden, trods det at afsender skulle have betalt told forud.
6. Indkomne forslag:
1. Forslag fra bestyrelsen om indførelse af begrebet æresmedlem:
- Æresmedlemmer kan indstilles af medlemmerne, men besluttes af bestyrelsen. Indstillingen skal følges af en
begrundelse. Hvis den ikke imødekommes af bestyrelsen, skal dette begrundes. Udnævnelsen af
æresmedlem foregår på generalforsamlingen samt i en artikel i bladet, omhandlende vedkommendes virke i
DDK. Med titlen følger kontingentfrit medlemskab af DDK samt stemmeret.
- Der var debat om emnet samt forslag til ændringsforslag
- 47 stemmer imod, 35 stemmer for, forslaget blev nedstemt.
2. Forslag fra Gruppe 1 Nordsjælland, vedr. gruppernes tilskud til pokaler og mesterskaber:
- Udstilling: Pokalerne, som uddeles på DDK udstillinger burde betales af DDK og ikke af grupperne, da hele

udstillingsgebyret tilfalder DDK, systemet med sponsorer er godt nok, men det burde være kenneler og andre
forretningsdrivende, der har interesse i Dobermannklubben. Grupperne har udgifter nok. Og mange af
deltagerne på udstillingerne er ikke medlem af nogen gruppe.
- Mesterskaber: Erindringspokalerne syntes vi at det er ok, at de indkøbes og betales af den arrangerende
gruppe. Men de store pokaler burde DDK stå for, så de alle er ens fra år til år, her mener vi at det er ok at
grupperne sponsorerer nogle ekstra pokaler så som dagens bedste apport osv.
- Efter debat for og imod forslaget kom forslaget til afstemning.
- For: 52 stemmer, Imod: 34 stemmer, 4 ugyldige, 3 blanke.
- Forslaget blev vedtaget.
3. Forslag stillet af Hans Jørn, Diana Bentsen, Hanne Lundahl, Susanne Skov og Jørgen Kjærside om tilføjelse
til §2.
a) At supportere grupperne under DDK og tilstræbe at åbne grupper under DDK.
- Jacob G. Nielsen: Efter sidste års GF var der lagt op til at bestyrelsen ville modtage og kigge på evt. forslag,
hvor vi evt. kunne dispensere fra reglerne, men ingen forslag er indkommet.
- For: 48 stemmer, Imod 30 stemmer.
- Forslaget er vedtaget.
b) Tvangslukning af en lokal klub under DDK kan kun ske på GF med 2/3 stemmeflertal. Ændring under
pladsvedtægter/godkendelser.
- Bestyrelsen har haft indsendt forslaget til DKK, som har svaret at skulle forslaget blive vedtaget ville det
ganske givet ikke blive godkendt af DKK. I håndbogen fra DKK står ydermere at klubben ledes af de 5
bestyrelsesmedlemmer.
- Medlemmerne ville gerne om bestyrelsen kunne afskrive forslagene på forhånd, så medlemmerne ikke kører
forgæves. Sekretæren svarer at i fald, man skulle kunne nå at reagere på noget sådan kunne forslagene
måske indsendes lidt mere end 3 timer før deadline. Tage Smith mener at måske man skulle overveje at lave
deadline lidt før, så der er lidt løbetid inden det skal samles og klargøres til bladet.
- Allan B. Christensen, GF har ingen ret da dette er lagt op til koordineringsmødet med grupperne.
- Forslaget blev trukket.
c) Alle spørgsmål rettet til DDK besvares inden 14 dage.
- Forslaget enstemmigt vedtaget.
d) DDK skal i samarbejde med grupperne arrangere ZTP, udstillinger, prøver på opfordring fra grupperne.
- Hanne Lundahl, vil gerne at man lader grupperne om at ansøge om og afholde f.eks. ZTP.
- Dette kan sagtens lade sig gøre, blot man ansøger 6 måneder før ved den tyske dobermann klub.
- Vedrørende valg af dommere skal vi være meget tidligere ude, da det ofte er bestemt 1 år i forvejen og der er
regler for, hvornår en dommer må dømme racen igen.
- 54 stemmer for.
- Forslaget er vedtaget.
e) Koordineringsmøde afholdes sidste weekend i november hvert år. Hver gruppe kan deltage med 2
repræsentanter. Alle grupper skal være repræsenteret med mindst 1 person. På mødet kan kun besluttes
og aftales arrangementer.
- Bestyrelsen ønsker ikke en ændring af datoen da den er lagt efter at mødet kan komme forud for
brugshundeudvalgsmødet, så vores datoer også kan komme med.
- Allan B. Christensen, GF har afgivet mandatet til koordineringsmødet og mener at forslaget skal trækkes.
- Vibeke Nannestad, vil gerne have at GF har tillid til grupperne og deres beslutninger i fællesskab med BHUA.
Det er gruppernes arbejdsmøde, hvor man snakker om tilpasninger og konkurrencer.
- Hanne Lundahl vil gerne have det med deltagerantal med.
- Forslaget blev trukket og bestyrelsen lovede at arbejde for at fastholde deltagerantal på max 2
repræsentanter fra hver gruppe.
4. Forslag stillet af Hans Jørn, Diana Bentsen, Hanne Lundahl, Susanne Skov og Jørgen Kjærside om
ændringer under regler for træningspladser:
Godkendelse: Der skal foreligge ansøgning fra mindst 6 hundeførere, der alle er medlem af DDK. Der kan
meddeles dispensation fsv. Angår antallet af ansøgere. I ansøgningen skal der oplyses, hvem der er formand,
kasserer og bestyrelsesmedlem, samt hvem der indledningsvis skal virke som instruktører og
indlæringsfiguranter. Mindst 2/3 af bestyrelsen (inkl. Husstand) skal hver eje mindst en dobermann.
Bestyrelse, instruktører og figuranter skal alle være villige til at overholde de til enhver tid gældende regler for
DDK.
Nuværende: Der kan ikke i DDK oprettes træningspladser på grund/arealer der på oprettelsestidspunktet ejes
eller lejes af personer der er medlem af DDK. Hvis udlejer af arealet senere indmeldes i DDK kan (men ikke
nødvendigvis skal) DDK’s bestyrelse tage sagen op. Samtlige træningspladsens faciliteter skal til enhver tid
være tilgængelige for ALLE gruppens medlemmer.
Ændres til: Træningspladser kan oprettes af privatpersoner, som har interesse i at fremme hundesport for
dobermann-racen og skal udarbejdes en kontrakt mellem DDK og gruppen. Pladsen skal have de fornødne
rekvisitter og størrelse for at udøve den sport som man har interesse i. DDK ser gerne pladsen har en
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størrelse så den kan opfylde kravene til en IPO bane. Der kan kun afholdes prøver på de baner der opfylder
kravene i henhold til prøveprogrammet.
Dette forslag var en gentagelse af det allerede konstaterede, at dette var lagt over på koordineringsmødet og
derfor ikke kunne komme til afstemning.
Der manglede en passus omkring tilgængelig for alle medlemmer, men bestyrelsen havde ikke noget imod at
der skulle oprettes private træningspladser. Bestyrelsen ville gerne arbejde videre med at få lovet nogle
brugbare kontrakter for fremtidige pladser privat eller ej.
Hanne Lundahl tilbød at lave et ændringsforslag, men dette vil ikke være brugbart, da det ikke kan komme til
afstemning.
Michael kan ikke forstå at det ikke er flertallet, der bestemmer i denne sag.
Vito svarer at når der er nogle regler, så skal man følge dem.
Stephanie B.Christensen, bare fordi man ikke kender loven, er det ikke ensbetydende med at man ikke skal
følge den.
Lars Andersen, kan ikke forstå at der ikke er mere tiltro til grupperne.
Allan B. Christensen, beslutningen om at det skulle være koordineringsmødet der besluttede alt omkring
dette, var lavet for at undgå at eks. udstillere skulle bestemme, hvad der blev trænet på de baner som
udstillerne aldrig kommer på.
Lars Andersen, det har aldrig været et problem at lave et ekstraordinært koordineringsmøde.
Vibeke Nannestad, kan bestyrelsen udarbejde en kontrakt?
Jacob G. Nielsen, vil gerne være med til at udarbejde en kontrakt, men vil gerne modtage forslag til en sådan.
Hans Hansen, mener at der blev sat en stopper for oprettelse af en træningsplads i Ringsted.
Allan B. Christensen, bestyrelsen bad om et lejemål fra kommunen fra den omtalte plads, så de ikke kunne
smides ud fra dag til dag og dette kunne eller ville ikke fremskaffes.
Jacob G. Nielsen og Peter Bechsgaard anmodede forslagsstillerne at gå i dialog med BHUA og tage imod
hans forslag.
Forslaget blev trukket.
Forslag stillet af Hans Jørn, Diana Bentsen, Hanne Lundahl, Susanne Skov og Jørgen Kjærside om
ronderingsbaner og figuranter:
Nuværende plads/rekvisitter slettes.
Ændres til: Plads/rekvisitter: Ronderingsbanen skal så vidt muligt være 80 m bred og 100 m lang. Der skal
være 6 skjul/skærme i alt, 3 på hver langside forskudt for hinanden. Ronderingsbanens mål: Se skitsen 6 mm
løsskudspistol i prøveprogram/håndbog. Flugtspring: Højde 1 m. bredde 1,5 m. Klatrespring: Højde 1,8 m.
bredde 1,5 m. Afstanden mellem væggene skal ved jorden være 1,3 m. Apportbukke: 3 stk., henholdsvis 650
g., 1 kg., 2 kg. Pistol: Til prøver benyttes kun kaliber 6 mm løsskudspistol. Til figuranter skal der være udstyr
efter de til enhver tid gældende regler. Kvaliteten skal være god og overholde gængse normer. Ved opstart af
en gruppe kan der dispenseres indenfor en aftalt dato vedr. rekvisitterne.
Forslag 5 blev trukket.
Forslag stillet af Jørgen Kjærside om mulighed for at stemme pr. fuldmagt:
Tilføjes under §12: Det er muligt at stemme pr. navngiven fremmødt fuldmagtshaver i forholdet 1:1 (Dvs. at en
person kan medbringe en skriftlig fuldmagt fra et andet medlem. Denne fuldmagt er personlig og kan ikke
overdrages til tredjemand.
Debatten gik frem og tilbage. GF blev enige om at hvis Jørgen Kjærside ville komme med et ændringsforslag,
hvor det kun gjaldt ved valg af bestyrelse og ikke øvrige forslag. Desuden gjaldt det også kun i forhold til
parmedlemskab/ægtefæller.
Jørgen Kjærside godkendte ændringsforslaget.
75 stemmer for, 13 stemmer imod, 3 blanke.
Ændringsforslaget er vedtaget.
Forslag stillet af Kim A. Nielsson om bestyrelsesmedlemmers deltagelse i konkurrencer:
Bestyrelsesmedlemmer i DDK kan ikke stille til konkurrencer i DDK regi uden der er neutrale dommere på
(dommeren må ikke have relation til nogen af de udstillede hunde og deres ejere)
Forslaget blev trukket, da forslagsstilleren ikke er til stede.
Forslag stillet af Maria Edlefsen, Lars Andersen og Heidi M. Nielsen om valg af bestyrelse:
Ændring fra 5 til 7 personer.
Forslagsstillerne har trukket forslaget idet forslag 11 foretrækkes.
Forslag stillet af Maria Edlefsen, Lars Andersen og Heidi M. Nielsen om medlemsblad:
Nedsættelse af medlemsbladet fra 6 blade årligt til 4 blade.
Debatten bølgede frem og tilbage omhandlende sponsorer, dårlige blade, halvgamle nyheder, online version
og ingen der sender noget ind til redaktøren.
81 stemte imod, 6 stemte for, 2 ugyldige, 2 blanke.
Forslaget er nedstemt.

10. Forslag stillet af Maria Edlefsen, Lars Andersen og Heidi M. Nielsen omhandlende bestyrelsesmøder:
Om at § 9 stk. 2 ændres til: Ved bestyrelsesmøder skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede, før
bestyrelsen er beslutningsdygtig. Bestyrelsesmøderne kan foregå ved konferenceopkald/online medier, hvis
nødvendigt. Det står bestyrelsen frit for at involvere de valgte suppleanter i bestyrelsesmøderne.
- Forslaget blev trukket og der vil blive lavet et ændringsforslag til forslag 11.
11. Forslag stillet af Hans Jørn, Diana Bentsen, Hanne Lundahl, Susanne Skov, Jørgen Kjærside.
Til vedtægtsændringer: Vedr. antal af bestyrelsesmedlemmer – ændres fra 5 til 7 personer
§ 8.1 Nuværende: ledes klubben af en bestyrelse, bestående af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer.
Foreslås ændret til: Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og seks
bestyrelsesmedlemmer.
§ 9.2 Nuværende: Ved bestyrelsesmøder skal mindst tre bestyrelsesmedlemmer være til stede, før
bestyrelsen er beslutningsdygtig. Foreslås ændret til: Ved bestyrelsesmøder skal mindst fem
bestyrelsesmedlemmer være til stede, før bestyrelsen er beslutningsdygtig. Suppleanter kan deltage uden
stemmeret.
- GF diskuterede for og imod forslaget. Nogle påpegede at SCH og SBH også kun har 5
bestyrelsesmedlemmer, men dog udvalg udover, ligesom vi nu har ad hoc-udvalg.
- Maria Edlefsen ønsker sparring og vil gerne inddrage suppleanter på møderne.
- Allan B. C gør opmærksom på at der så skal være 3 suppleanter tillige.
- Henrik Rasmussen, synes at vi har en forkert holdning til suppleanter, de skal indlemmes, hvis de skal kunne
overtage en andens post.
- 47 stemmer for, 44 stemmer imod.
- Forslaget er vedtaget.
12. Forslag stillet af Janne Gug Wærum om klubbens formål: § 2:
• Alle skal have respekt og accept i forhold til diverse hunde aktiviteter, den enkelte ønsker og vælger,
at træne sin hund.
• Alle skal have lov til, at have DDK underskrift, hvis et medlem har behov for dette, til f.eks. at deltage i
kurser – for egen regning – selvom DDK ikke umiddelbart har behov for dette. Det kan være vigtigt for
det enkelte medlem.
• DDK skal være åben for nye tiltag og ikke udelukkende, fastholde at dobermann KUN er brugshund til
lydighed, spor og driftsmotivation. Den kan så meget andet.
• Det skal være muligt at åbne nye træningspladser, som er strategisk set, vil være en fordel for
medlemmerne. (Der skal ikke bare kunne åbnes nye pladser, dør om dør. Vi skal samarbejde, ikke
modarbejde hinanden)
• Deltage i fællesskab til f.eks. hundens dag og udbrede racen.
• Åbenhed fra bestyrelsen.
• Mails videresendes til rette instans, hvis medlem har henvendt sig det forkerte sted.
• Indførelse af mobilepay.
• Selvom ledelsen fra den enkelte plads, ikke ønsker, en bestemt aktivitet skal der lyttes til brugernes
behov for træning.
• Uddan ringpersonale, dommere, trænere, figuranter osv.
• Uddan bestyrelses- og træningsplads bestyrelser.
• Inviter andre kompetencer til klubben og lave kurser til udbud.
- Forslag 12 er trukket.
7. Valg af formand:
- Søren Hansen modtager ikke genvalg.
- Maria Edlefsen foreslået af Lars Chr. Andersen, Heidi Maj Nielsen, Michael Skadhauge, Ditte T. Thomsen,
Allan Møller Nielsen, Lisa Bøilerehauge, Jens Haubro, Birgitte Schrøder, Diana Bentsen, Hans Jørn Bentsen,
Henrik Rasmussen, Ditte Strejby, Vibeke Nannestad, Claus Hansen, Peter Bechsgaard, Pernille Marie
Nielsen, Pierre Lundahl, Hanne Lundahl, Teres Hjalmarsson, Peter Faber og Louise Jensen-Agerkilde.
- Valgt ved fredsvalg, Maria Edlefsen.
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
- På valg er:
Tage Smith, modtager genvalg.
Jytte Nielsen, modtager ikke genvalg.
- Pierre Lundahl og Hans Jørn Bentsen, foreslås af Susanne Skov, Jørgen Kjærside og Diana Bentsen.
- Pierre 79 stemmer, Hans Jørn 46 stemmer, Tage 40 stemmer, 3 blanke, 1 ugyldig.
- Pierre og Hans Jørn er valgt.
- Suppleanter:

Hanne Lundahl 49 stemmer, Christian Frigaard 47 stemmer, Jin Suhr 27, Tage Smith 22, Pernille Marie
Nielsen 21, Lars Andersen 15.
- Valgt er Hanne Lundahl som 1. suppleant og Christian Frigaard som 2. suppleant.
9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter:
- Rikke Husher og Stephanie Berling foreslås som revisorer, de modtager valget.
- Claus Hansen og Leif Harder foreslås som revisorsuppleanter, de modtager valget.
Ann-Christina Jensen ønsker at afstå sin bestyrelsespost efter GF.
10. Eventuelt:
- Merete Dalgaard vil gerne aflevere de modtagne DNA-resultater tilbage.
Søren Hansen afslutter Generalforsamlingen med Dansk Dobermann Klub længe leve, vov vov vov.
Referent: Ann-Christina Jensen

