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Hermed et overblik over indkomne mails fra medlemmerne vedr generalforsamling 29.03.20  

(en per side) 

 

 

Modtaget 03.02.20 fra Michelle Hansen og Lars Jacobsen Gruppe 4 Storstrøm 

” Fra: Storstrøm Gruppe 4 <storstroem4.ddk@gmail.com> 
Dato: 3. februar 2020 kl. 17.02.17 CET 
Til: sekretaer@danskdobermannklub.dk 
Emne: Forslag til personvalg generalforsamling 2020 

 
 

Hej Karin  

Jeg sender dig her med en indstilling til hovedbestyrelsen:  

Janne Wærum  og Sven Bjerkhof ønskes indstillet til bestyrelsen i Dansk Dobermann af Michelle og Lars 
Jacobsen. 

På vegne af medlemmer i Gruppe Storstrøm indstilles Hanne Lundahl til formandsposten i Dansk Dobermann 
Klub  

Mvh Michelle Hansen 

Næstformand i Dansk Dobermann Klub Gruppe 4 Storstrøm “ 

 

 

(ingen kommentarer fra bestyrelsen)  
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Fra: Storstrøm Gruppe 4 <storstroem4.ddk@gmail.com> 
Dato: 7. februar 2020 kl. 12.34.58 CET 
Til: Karin Hoberg <karin.hoberg@gmail.com> 
Emne: Vedr.: Forslag til personvalg generalforsamling 2020 

Indstilling til Hoved Bestyrelsen Dansk Dobermann Klub. 

 

I håbet om at Hanne Lundahl accepterer, ønsker undertegnede, at  indstille  Hanne Lundahl til 

formandsposten i Dansk Dobermann Klub 

  

Mvh Janne / Marianne  Wærum 

Sekretær i Dansk Dobermann Klub Gruppe 4 Storstrøm 

 

Michelle Hansen 

Næstformand i Dansk Dobermann Klub Gruppe 4 Storstrøm 

 

 

Lars Jacobsen 

Medlem i Dansk Dobermann Klub Gruppe 4 Storstrøm 

 
 

(ingen kommentarer fra bestyrelsen)  
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Fra: fru.andersen@jubii.dk 
Dato: 8. februar 2020 kl. 19.13.41 CET 
Til: karin.hoberg@gmail.com 
Emne: Forslag til DDKs GF 

Hej Karin 

Vil du venligst maile retur at du har modtaget denne mail med forslag til DDKs GF 2020. 

Good weekend :) 

 

Mvh Lene 

Nedenstående er vedhæftet fil fra Lene: 

 

FORSLAG TIL DDKS GF D.29-03-2020 

 

1) Set i henhold til foreningens størrelse, foreslås det at bestyrelsen er på 
5 medlemmer i stedet for 7. Med denne reducering forventes det at 
bestyrelsen lettere kan samles og medlemmerne hurtigere får adgang til 
mødereferater.  
Forslag stilles af: Betina Westberg, Birgitte Haubro, Jens Haubro og 
Lene Andersen 

 
2) Der ikke bør sidde ægtefæller, partnere eller samlever i DDKs 

bestyrelse. På baggrund af at bestyrelsen er beslutningsdygtige, 
foreslås det at bestyrelsesposter ikke bestrides af ægtefæller, partnere 
og samlevere i samme/overlappende valgperioder. 
Forslag stilles af: Betina Westberg, Birgitte Haubro, Jens Haubro og 
Lene Andersen 

 
3) Der indføres i vedtægterne at VM- deltagere, VM figurat og team leder, 

som minimum får VM- tilmeldingen, tøj og yderligere 1000 kr. hver af 
DDK. Dog bør der altid være mulighed for at give yderligere støtte i form 
af donationer eller sponsorat. 
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Forslag stilles af: Jin Suhr, Betina Westberg, Birgitte Haubro, Jens 
Haubro og Lene Andersen 

 
4) Da der på årets koordineringsmøde (2019), blev gjort meget klart fra 

bestyrelsens side, at man ikke var beslutningsdygtige. Stilles der 
forslag om at der gives 1 point til hundeførerkonkurrencen for en IKKE 
BESTÅET prøve. Dette forslag stilles med baggrund i at man vil 
kreditere alle hundefører for at stille til prøver. Det er vigtigt at ny 
hundefører også føler de får noget ud af at forsøge, selvom man ikke 
består. Stiller man til et mesterskab og prøven IKKE BESTÅS bør der 
blive tildelt 2 point. 
Forslag stilles af: Betina Westberg, Birgitte Haubro, Jens Haubro og 
Lene Andersen 

 
5) Koordineringsmødet bliver gjort beslutningsdygtige, i forhold der 

omhandler brugsarbejde og gruppernes fælles interesser. Såsom VM 
indsamlingsarrangement, sommerfest, fælles træning m.m. Dette med 
begrundelse i, at der hvert år er god opbakning fra grupper og 
hundefører til dette møde, trods at der altid vil være medlemmer som 
skal kører langt. Dette møde er grupperne og hundeførernes årlige 
møde, bestyrelsen bør respektere og efterkomme den enighed som 
grupperne og hundefører uden tilhørsforhold kan finde. 
Forslag stilles af: Betina Westberg, Birgitte Haubro, Jens Haubro og 
Lene Andersen 

 
6) Brugshundeansvarlig skal deltage i koordineringsmødet. 

Forslag stilles af: Betina Westberg, Birgitte Haubro, Jens Haubro og 
Lene Andersen 
 

7) Koordineringsmødet placeres fast på Fyn. Dette med begrundelse for at 
lokationer er midt i Danmark. Alle derfor vil have km-mæssigt lige langt. 
Forslag stilles af: Betina Westberg, Birgitte Haubro, Jens Haubro og 
Lene Andersen 
 

8) Der laves autosvar på mails til hele bestyrelsen og redaktøren, sådan at 
man ved at ens mail er nået frem. Jeg foreslog det på sidste GF under 
eventuelt, men der er ikke sket mere siden. 
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Forslag stilles af: Betina Westberg, Birgitte Haubro, Jens Haubro og 
Lene Andersen 

 
 

 

Forslag til suppleant: Jin Suhr 
Forslag stilles af: Lene Andersen 

 

 
 

(kommentarer fra bestyrelsen: 

Er punkt 2 korrekt formuleret? Er det samarbejdspartner eller familiemedlemmer der menes? Det skal stå som 
en klar regel og ikke en anbefaling. Man kan skrive regel samt at hvis der ikke  er andre kandidater/muligheder 
så kan dette evt. accepteres. 

 

Punkt 3. 

Hører ikke til en Generalforsamling. Har været diskuteret på Koordineringsmøde men punkt er ikke beskrevet 
nogen steder.  

 

Punkt 4. 

Bestyrelsen mener det bør aftales på koordineringsmødet. 

 

Punk 5. 

Bestyrelsen henviser til regelsæt vedr. koordineringsmøder.  

 

Punkt 6. 

Ja – men ifølge regelsæt kan der sendes en substitut. 
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Punkt 7. 

Bestyrelsen mener det bør aftales på koordineringsmødet. 

 

Punkt 8. 

Bestyrelsen vil undersøge om det kan lade sig gøre rent teknisk. Det hører ikke til på en generalforsamling) 
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Fra: Jørgen Kjærside <kennelkjaerside@gmail.com> 
Dato: 8. februar 2020 kl. 21.22.48 CET 
Til: sekretaer@danskdobermannklub.dk 
Emne: Indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer 

Indstilling til bestyrelsen i Dansk Dobermann Klub. 
Undertegnede indstiller hermed Hanne Lundahl som formand og Johnny 
Løffgren og Lea Nielsen til bestyrelsen . Alle har kvalifikationer, på 
hver sit område, der vil styrke bestyrelsen og dermed også klubben 
Venlig hilsen Jørgen Kjærside  (medlemsnummer 179) 
Nyvej 5 
7840 Højslev 

 

(Bestyrelsens kommentar: Johnny Løffgren er kontingentfri og har ikke stemmeret men taleret ifølge 
vedtægter. Skal undersøges)  
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Fra: Pernille Marie Nielsen <pernillemarie85@hotmail.com> 
Dato: 8. februar 2020 kl. 21.34.28 CET 
Til: "karin.hoberg@gmail.com" <karin.hoberg@gmail.com> 
Emne: Forslag til gf i ddk 

Hej Karin  

Her er forslag til vores generalforsamling  

 

Nuværende regel 7 mandsbestyrelse 

Forslag 1) nedsættes til 5 mandsbestyrelse. 

Grundet det at det er svært at finde folk der ønsker at indtræde i bestyrelsen, er det bedre med 5 der har lyst 
til at sidde der, end 7 der sidder mere af pligt end lyst. 

 

Nuværende regel koordineringsmøde ligger fast sidste weekend i oktober 

Forslag 2) koordineringsmøde flyttes til 3 weekend i november.  

Grundet der stadig ligger mange brugsarrangementer i oktober, så kan der komme problemer i forhold til at 
kunne deltage. Ydermere ved man mere i forhold til datoer af andre relevante arrangementer på det tidspunkt. 

 

Forslag 3) vores egne brugsarrangementer fastsættes i bestemte måneder, hvor det skal være muligt at kunne 
arrangere en dato for den afholdende gruppe, som SKAL ligge minimum 3 uger fra andre store, relevante 
arrangementer for vores race. (DKKs IGP 1 DM, DKKs IGP 3 DM, IDC VM IGP 3, DV DM.) 

Eksempelvis  

JM (februar, marts) 

ØM (juli, august) 

DM (oktober, november) 

 

Forslag 4) Til vores mesterskaber skal der bookes erfarne figuranter. Definition af erfaren figurant 

(Flere års erfaring som prøvefigurant, bruttotrup figurant, figurant som har erfaring i at løbe mesterskaber.) 1 
af de 3 punkter bør være minimumskrav. 

Klubberne kan evt rådføre sig med brugshundeansvarlig, som gerne skulle have en viden omkring hvilke gode 
figuranter vi har rundt om i Danmark. 
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Forslag 5) Grundet det at vi nu har 3 færre dobermann pladser, så ønsker jeg at det skal være muligt at tage 
begge kvalifikationer til IDC VM på vilkårlig brugshundeplads og ikke som nu hvor man er bundet af at den ene 
skal være på ddk plads.  
 
Nuværende tekst: 
”Prøverne behøver ikke at være bestået i en specialklub eller i det land man bor i, dog skal mindst 1 af disse 
skal være bestået i en DDK Gruppe” 
Forslag til ændring: 
Den ene kvalifikation til VM skal tages i Danmark, på en vilkårlig brugshundeplads, den anden kvalifikation kan 
tages både i ind - og udland.  
 

 Vh Pernille Marie Nielsen 

Sendt fra min iPhone 

 

 

(Bestyrelsens kommentarer:  

 

Punkt 2. Skal afklares på koordineringsmødet, eller der skal sendes forslag ind til bestyrelsen hvis det 

haster. 

 

Punkt3. Er allerede forsøgt imødekommet. Skal ikke på Generalforsamling. 

 

Punkt 4. Skal afklares på koordineringsmødet. 

 

Punkt 5. Er allerede drøftet på koordineringsmøde og bestyrelsen har allerede taget stilling til at den 

eksisterende regel er fortsat gældende. Skal ikke på Generalforsamling.) 
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Fra: Maria Edlefsen <formand.ddk@gmail.com> 
Dato: 9. februar 2020 kl. 20.08.05 CET 
Til: Karin Hoberg <Karin.Hoberg@gmail.com> 
Emne: Personvalg GF 

Hej Karin 

 

Vi vil gerne indstille Christian Frigaard og Lisa Bøilerhauge til bestyrelsen. 

Vi har brug for ny faglig og bred viden og på det plan kan de begge byde ind. 

Der er accept fra begge. 

--  

 

Med venlig hilsen / Best regards 

 

Maria Edlefsen (og Lars Christian Andersen) 

Formand i Dansk Dobermann Klub 

 

(ingen kommentarer fra bestyrelsen) 

Den tir. 23. jun. 2020 kl. 05.05 skrev Kennel Acaya <kennelacaya@gmail.com>: 

Til DDK’s Bestyrelse  

Grundet personlige årsager, ønsker jeg ikke at stille op til bestyrelsen  
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