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Dato: 31.03.19 
Tid: 12:00 
 
Tilstedeværende: 
73 stemmeberettigede 
 
Bestyrelsen: 
Maria Edlefsen 
Pierre Lundahl 
Hanne Lundahl 
Hans Jørn Bentsen 
Christian Frigaard Nielsen  
 
Sted: Herslev Forsamlingshus  
 
______________________________________________________________________ 
 

Referat fra Generalforsamling i Dansk Dobermann Klub  
  
Generelle bemærkninger: 
Generalforsamling blev indkaldt efter gældende regler. Det er accepteret at en forkert 
adresse blev meldt ud i første omgang og at det herefter blev rettet via hjemmeside. 
 
Punkt 7. Valg af flere bestyrelsesmedlemmer. Sven Bjerkhof er trukket ud som kandidat, 
da han ikke har været indmeldt i et år i forvejen. 
 
Kommentarer til dagsorden?: 
Fra medlemmer: Der mangler begrundelse for forslaget og det er ikke klart hvilke konse-
kvenser det har at ændre. Ændringer bør forklares. Medlem mener ikke at nye vedtæg-
ter er anbefalet af Dansk Kennel Klub. 
Ifølge dirigent behøves det ikke, da man selv kan sammenligne med gældende vedtæg-
ter.  
 
Svar fra Bestyrelse og Dirigent: DKK har anbefalet af få vedtægterne lavet om og de har 
på forhånd godkendt dem. 
 
 

1. Valg af 3 stemmetællere: 
Sven Bjerkhof, Allan Møller, Christian Preisler blev valgt. 

 
2. Valg af dirigent af referant: 

Bjarke Saebro fra DKK blev godkendt som dirigent. Karin Hoberg blev godkendt 
som referent. 

 
3. Formandens beretning til godkendelse: 

Fra medlem: Spørgsmål om det ikke er bestyrelsens beretning og ikke forman-
dens.  
Svar fra bestyrelsen: Det er bestyrelsen og ikke kun formandens. 
 
Fra medlemmer: Opfordring til Webmaster om at blive hurtigere til at gennemføre 
rettelser fra medlemmer, da det har taget tid at få rettet adresse og e-mail 
adresse. 
God webside. Udstilling – evt. link til kalender kan anbefales. 
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Svar fra bestyrelsen: Taget til efterretning og rettelser har været forsinkede pga. 
kassererens e-mail ikke fungerede fra start.  
 
Fra medlemmer: Nogle har ikke fået klubblad.  
Svar fra Bestyrelse: Ny trykker er valgt. Der har været problemer med PostNord 
forsendelse. Hvis folk retter henvendelse til redaktør, fordi de ikke har modtaget 
blad, vil han sikre fremsendelse af nyt blad. 
Fra medlem: Hvorfor er ikke alle kenneler på listen?  
Svar fra bestyrelse: Kenneler skal selv gøre opmærksom på om de vil på opdræt-
terlisten og herefter selvstændigt henvende sig til Avlsansvarlig eller webmaster. 
 
Fra medlem: Annoncekonsulent mangler i bladet. 
Svar fra bestyrelse: Det er en fejl som bliver rettet. 
 
Formandens beretning er godkendt.  
Beretninger fra de forskellige områder: Kommentarer? Nej. De er også godkendt 
 

4. Kassererens fremlæggelse af regnskab: 
a. Kasserer: Det reviderede regnskab for 2018 er sendt til godkendelse hos 

revisor, men har ikke modtaget svar endnu. Der mangles dog regnskab for 
4 år tilbage fra tidligere kasserer som bestyrelsen har rykket for. 
Fra medlem: Kan man godkende et regnskab som ikke er revideret? 
Svar fra dirigent: Ja det kan man godt stemme om og det er helt op til den 
enkelte af afgøre. 
Fra revisor: Har stillet spørgsmål til regnskab og fået dem besvaret. Regn-
skab er godkendt fra hendes side.  
 
Spørgsmål vedrørende ZTP afholdt i Gr. Thy i 2018. Hvorfor underskud?  
Svar fra kasserer, der var 3 hundefører som ikke dukkede op og som ikke 
havde betalt. Kasserer meddelte at de pågældende hundefører ikke kan 
tilmeldes andre arrangementer i DDK regi, før der er blevet betalt for prø-
verne.  
Tip fra medlem vedrørende hvordan man kan undgå det. Tag kontakt til 
Dobermann Verein og forklar dem problemet, så får de pågældende også 
startforbud i Tyskland. 
 
Fra medlem: Utilfredshed med underskud på DM arrangement (1000 kr.)  
Svar fra Bestyrelse: Der har været dialog mellem kasserer og afholdende 
gruppe, da ikke alle udgifter er afholdt af DDK, der henvises til regelsæt for 
afholdelse af mesterskaber. 
 
Fra medlem: Fond til hundefører til støtte til VM hold er øremærket til dette 
formål. Kan ikke indgå som indtægt i Dansk Dobermann klubs regnskab og 
det foreslås at der oprettes en ny konto til formålet. 
Svar fra Bestyrelsen: Gruppen er blevet adspurgt og man har ikke vidst 
hvordan dette skulle bogføres. Pengene forbliver stadig øremærket til op-
rindeligt formål, men er en del af regnskabet. Bestyrelse har ikke fået op-
gørelse over forbrug fra tidligere kasserer for alle poster.  
Tip fra medlem: man kan tage udgangspunkt i sidste års opgørelse og 
tage den derfra. 
 
Kasserer: der er fra ukendt konto, modtaget 167.000 kr. Pengene er Do-
bermann klubbens, men har tidligere været overført til anden konto En 
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nærmere undersøgelse igangsættes for at redegøre for disse. Af denne 
grund kan bestyrelsen ikke godkende regnskabet. 
 
Regnskabet er godkendt ved flertal. 
 

  
b. Budgetforslag for 2019 til behandling og godkendelse:  

Fra medlem: Penge afsat til Brugshundeaktiviteter er for lidt, da det ikke 
dækker dragter osv.  
Svar fra Bestyrelsen: Vi regner med at få penge og sponsorgaver fra spon-
sorer via webside også styrket af nyt sponsorudvalg.  
 
Fra medlem: Man kan ikke have sponsorindtægter flere steder i regnska-
bet. Ifølge dirigent, er det bestyrelsen som har ansvar for budgetforslag.  
 
Budgetforslag er godkendt ved flertal. 

 
5. Fastsættelse af kontingent for 2020.  

Bestyrelse: Forslag om uændret kontingent 
Fra medlem: foreslår et højere kontingent pga. faldende medlemstal - 100 kr. hø-
jere. Uændret kontingent vedtaget ved flertal. 
 

6. Indkommende forslag: 
 

a. Forslag om helt nye vedtægter samt vedtægtsændringer for DDK 
Fra Dirigent: enkelte småfejl i ny vedtægtsforslag blev fremlagt. 
Fra medlem: Foreslår det er for komplekst og at det bliver udskudt til næ-
ste år. 
Svar fra Bestyrelsen: Bestyrelsen viser sin velvilje og foreslår kun at skifte 
paragraf 5 og 6 da de hører sammen og vente med resten til næste år.  
Forslag om udskiftning af paragraf 5 og 6 blev vedtaget ved flertal. 

 
b. Forslag om ændring i minimumsvedtægterne for træningspladser. 

Bestyrelsen: Det er normalt at formand for en gruppe har en hund af racen. 
Fra medlemmer: Én mente det hørte til på koordineringsmøde. Hvorfor 
skal der være skrappere regler for en gruppe end for en bestyrelse? Én var 
bekymret for at der kunne være for mange udskiftninger pga. af hund dør 
før generalforsamling. Én mente at man skulle have lov at bruge arbejds-
kraft som ikke har hund men er god til lige netop det arbejde. 
Svar fra bestyrelsen: Man kan man sidde valgperioden ud uden en Dober-
mann.  
 
Forslaget blev nedstemt 

 
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: 

a. Hanne Lundahl (nuværende avlsansvarlig) Blev genvalgt 
b. Lars Christian Andersen  
c. Karin Hoberg sekretær 
d. Yin Suhr, Steffie Seidelmann og Pernille Volters stillede op.  

i. Det blev Steffie Seidelmann som blev valgt ved flertal. 
 

8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen 
1. suppleant: Jin Suhr 
2. suppleant: Christian Frigård 
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3. suppleant: Pernille Volters  
 

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter 
Hanne Munkholm, Sven Bjerkhof. 
Alice Bøgh og Johnny Løffgreen som revisorsuppleanter. 

 
10. Eventuelt 

Blad og kommunikation. 
Fra medlem: Henstiller til at få rettet stavefejl.  
Fra medlem: Man er uforstående overfor, man ikke har taget kontakt til tidligere 
bestyrelser om noget som helst.  

 
Vedtægter: 
Fra medlem: Hvornår bliver vedtægter opdaterede i forhold til sidste års ved-
tægtsændringer?  
Svar fra Bestyrelse: Vedtægtsændringer er allerede opdaterede på websiden. 
 
Sundhed: 
Fra medlem: Syntes tonen bør være positiv til en generalforsamling. Vi skal 
fremad og ikke bære gammelt nag. Vi mangler debat om sundere hunde i stedet. 
Ide med at få mere om sygdomme for Dobermann på websiden. 
Svar fra Bestyrelsen:  
Dialog er igangværende med dyrehospitaler for at indsamle data om nuværende 
situation. Det forlyder at 50 % af Dobermanns er døde af hjertesygdomme men 
der er brug for facts. Man kan ikke gøre noget vedr. stueopdræt. Der er ikke ga-
ranti for at være sygdomsfri selvom hunde er testet, men man skal bevare indsat-
sen og forebyggelsen via avl. 
 
Diverse: 
Fra medlemmer: Der er 1 gruppe som er blevet lukket. Der er utilfredshed med 
måden den blev lukket på og manglende kommunikation omkring det. Der er 
også manglende forståelse for hvorfor det var sket. Man kunne læse det på web-
siden, uden der var rettet personlig henvendelse om sådan et vigtigt emne.  
Svar fra bestyrelsen: Formand har opfordret andre formænd til at arbejde imod  
bestyrelsen og der har været forsøgt rettet henvendelse til grupperne uden nogen 
respons.  
Fra medlem: Odense og Horsens grupper ønsker ikke samarbejde med Dansk 
Dobermann Klub. 

 
Fra medlem: Klubbens adresse skal være formandens og ikke kassererens. Skal 
rettes. 
 
Fra medlem: Referat kommer ikke til tiden, mangles der nogen fra 2018 ? 
 
Fra medlem: Dobermann Cup – føler hun har været beskyldt for at skabe proble-
mer for arrangement, hvilket ikke har været hendes hensigt. 
 
Fra medlem: Autosvar på mails ønskes, for at sikre at mails er nået frem til besty-
relsen. 
 
 
DM og logo:  
Fra medlem: Hvem har givet lov til at lave logo om? 
Svar fra dirigent: Bestyrelsen har lov til selvstændigt at ændre logo 
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Fra medlem: DM figurant blev fravalgt pga. egen hund? Den var halekuperet så 
den kunne ikke stille alligevel.  
Svar fra Bestyrelsen: Ikke årsagen til valg af ny figurant, begrundelsen var at man 
ønskede en erfaren figurant til og løbe til vores mesterskaber. 
 
Kassereren uddeler jubilæumsnåle og roser: 
 
Pernille Marie Nielsen har været medlem i 10 år 
Brit Bensson har været medlem 10 år 
Pernille Volters har været medlem i 22 år 
Vibeke Nannested har været medlem i 25 år 
Claus Hansen har været medlem i 25 år 
Allan og Merete mere end 39 års medlemskab 
Kaj Ole Olesen 30 + års medlemskab 

          Jess Jessen og hans hustru har 50 års jubilæum.        
 
Avlsansvarlig Hanne Lundahl uddeler årets Guld, Sølv og broncehund. 
Årets Guldhund: Helle Juul – modtager Billede  
Årets Sølvhund: Lisa Bøilerhauge  - modtager billede 
Årets Broncehund: Hanne Lunddahl – modtager billede 
 
BHUA Pierre Lundahl uddeler årets bedste IPO hunde: 
IPO 3: Teres Hjalmarsson -modtager billede 
IPO 2: Yin Suur – modtager billede 
IPO 1: Alice Bøgh – modtager billede 
 
Årets hundefører 2018 (vandrepokal) blev Pernille Marie Nielsen 
 
 

 
 
 


