
Referat af ordinær Generalforsamling i Dansk Dobermann Klub  

Søndag d. 19/7-2020  

Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør.  

  

Nuværende konstitution: Hanne Lundahl, næstformand. Steffie Seidelmann, kasserer. Pierre Lundahl, 

bestyrelsesmedlem.  

Dagsorden:  

1. Valg af 3 stemmetællere:  

- Susanne Skov, Merethe Dalgaard og Pernille Wolthers blev valgt.  

2. Valg af dirigent:   

- Erik Tvedt fra DKKs dirigentliste er foreslået af bestyrelsen og blev enstemmigt valgt af GF.  

- Referent: Ann-Christina Jensen. Referenten og GF gøres opmærksom på at dirigenten ønsker et 

beslutningsreferat. Vil man have noget ført til referat skal man skriftligt aflevere et stykke papir 

til referenten.  

- Dirigenten fastslår at GF er lovligt indkaldt efter vores og kennelklubbens regler. Godkendte 

opdaterede vedtægter er at finde på hjemmesiden. GF tager dette til efterretning.  

- - Til stede er 54 stemmeberettigede.  

3. Formandens beretning til godkendelse:  

- Dirigenten gør opmærksom på at beretningen ikke skal godkendes eller stemmes om ifølge 

vedtægterne.  

- DKK er vidende om de udfordringer der har været i bestyrelsen og at dette ikke bør forplumre 

GF.  

- GF tager beretningen til efterretning.  

4. Kassererens fremlæggelse af:  

1) Det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse v/Steffie Seidelmann:  

- Regnskabet er lavet af den forrige kasserer Hans Jørn Bentsen og revisorerne vil ikke godkende 

regnskabet. Revisorerne har fundet 24 fejl samt 98 manglende bilag.  

- Dirigenten foreslår at regnskabet bliver gennemgået af bestyrelsen og tages op igen til 

godkendelse på GF 2021.  

- GF godkender at regnskabet udsættes til næste GF.  

2) Budgetforslag for 2020 til behandling og godkendelse v/Steffie Seidelmann:  

-    Budgetforslaget blev behandlet og godkendt af GF.  

5. Fastsættelse af kontingent for 2021:  

- Bestyrelsen havde ikke lavet et forslag om forhøjelse men ville lade det være op til GF.  

- GF ønskede at bestyrelsen fremadrettet skulle kigge på kontingentet. 

- Kontingent uændret.  

6. Indkomne forslag:  

1) Forslag om fornyelse/nye vedtægter for DDK (Stillet af bestyrelsen):  

- Forslaget bortfalder, da bestyrelsen har trukket forslaget.  

2) Forslag om kontingentforhøjelse (Stillet af bestyrelsen)  

-    Forslaget bortfalder, se punkt 5.  

3) Forslag om bestyrelse på 5 medlemmer i stedet for 7. (Stillet af Betina Westberg,  

Birgitte og Jens Haubro og Lene Andersen, samme forslag stillet af Pernille Nielsen)  

- Dirigenten mangler at forslaget er sat korrekt op, men GF kan vælge at godkende det som det 

er og lade bestyrelsen sætte ordlyden og tilrette. I lige år afgår formand og 2 

bestyrelsesmedlemmer, i ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.  

- Med 52 stemmer for, 0 stemmer imod og 2 blanke er forslaget godkendt.  

4) Forslag vedr. ægtefæller i bestyrelsen (stillet af Bettina Westberg, Birgitte og Jens 

Haubro og Lene Andersen)  

- Forslaget bortfalder, da forslagsstillerne har trukket forslaget.  

5) Forslag omkring indførelse i vedtægter vedr. WM-støtte: (stillet af Jin Suhr, Betina  



Westberg, Birgitte og Jens Haubro og Lene Andersen)  

- Forslaget blev forkastet, men blev ændret til at bestyrelsen fremadrettet skal indføre beløbet i 

budgettet. Beløbet skal findes i fællesskab med koordineringsmødet.  

6) Forslag omkring point til hundeførerkonkurrencen: (Stillet af Betina Westberg, Birgitte 

og Jens Haubro og Lene Andersen)  

- Dirigenten gjorde opmærksom på at forslag 6+7+8+9 er opfordringer i stedet for forslag.   

- GF havde et ønske om at bestyrelsen ville efterkomme forslagene og lægge forslag 6+7+8 til 

koordineringsmødet og forslag 9 til bestyrelsen.  

7) Forslag omkring beslutningsdygtiggørelse af koordineringsmødet. (Stillet af Betina 

Westberg, Birgitte og Jens Haubro og Lene Andersen)  

      - Se forslag 6.  

8) Forslag om deltagelse af BHA til koordineringsmødet. (Stillet af Betina Westberg, 

Birgitte og Jens Haubro og Lene Andersen)  

      - Se forslag 6.  

9) Forslag om autosvar fra bestyrelsen. (Stillet af Betina Westberg, Birgitte og 

Jens Haubro og Lene Andersen)  

- Se forslag 6.  

7. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter:  

1. Valg af formand:  

- Hanne Lundahl (stillet af Jørgen Kjærside, Janne/Marianne Wærum, Michelle Hansen og Lars 

Jacobsen)  

- Da der ikke er indsendt modkandidater, er Hanne enstemmigt valgt.  

2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:  

- Jin Suhr, suppleant fra sidste år indgår i bestyrelsen for 1 år - Pierre Lundahl, modtager 

genvalg.  

- Christian Frigaard (foreslået af Maria Edlefsen og Lars C. Andersen), er ikke til stede.  

- Janne Wærum (foreslået af Michelle Hansen og Lars Jacobsen)  

- Sven Bjerkhof (foreslået af Michelle Hansen og Lars Jacobsen)  

- Lea Nielsen (foreslået af Jørgen Kjærside)  

- Johnny Løffgren (foreslået af Jørgen Kjærside), er ikke formelt medlem da bestyrelsen har gjort 

ham kontingentfri og er derfor ikke valgbar ifølge vedtægterne.  

- Pierre Lundahl, valgt for en 2-årig periode.  

Sven Bjerkhof, valgt for en 2-årig periode.  

Lea Nielsen, valgt for en 2-årig periode.  

Janne Wærum, valgt for en 1-årig periode.  

3. Valg af 3 suppleanter:  

- Da vedtægterne aldrig er blevet rettet, kan GF vælge at nøjes med de 2 suppleanter, der står i 

vedtægterne. Dette imødekommer GF.  

- Mie Kristensen blev valg som 1. suppleant, Søren Wærum blev valgt som 2. suppleant.  

8. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter:  

- Hanne Munkholm og Pernille Wolthers blev valgt som revisorer.  

- Rikke Husher og Martin Frederiksen blev valgt som revisorsuppleanter.  

9. Eventuelt:  

- Henstillinger til bestyrelsen:  

- Info omkring mesterskaber m.m. skal lægges på offentlige sider og ikke lukkede 

Facebooksider.  

- Overveje om bladet skal gøres elektronisk evt. med login.  

- Evt. bruge DKK’s hundeweb til medlemsliste.  

- Lægge retningslinier for Corona op på hjemmesiden vedr. eks. udstillinger.  

- Reklamer for arrangementer på dansk.  

  



Dirigenten takker for god ro og orden og GF klapper.  

  

Bestyrelsen har forsøgt, uden at have medlemslisten, at finde frem til årets jubilarer:  

  

- 40-års jubilæum, Merete Dalgaard og Allan Berling Christensen.  

- 25-års jubilæum, Karina og Michael Rasmussen.  

- 20-års jubilæum, Ann-Christina Jensen og Peter Aksglæde Bechsgaard.  

- 20-års jubilæum (2017), Jens Koffoed.  

- 10-års jubilæum, Steffanie Berling Christensen. -  10-års jubilæum, Peter Faber.  

  

- Årets hundefører, Jin Suhr.  

- Årets bedste IGP 1, Charlotte Nielsen, Ibiza v. der Leibgarde.  

- Årets bedste IGP 2, Hanne Munkholm, Dobergaarden Forever Payton.  

- Årets bedste IGP 3, Pernille Nielsen, Brown Chief Bakki.  

- Guldhund 2020, Dobergaarden Forever Karas, Hanne Lundahl.  

- Sølvhund 2020, Dobergaarden Forever Jakeem, Hanne Lundahl.  

- Broncehund 2020, Irinland Balthazar, Galina Mark.  

 

Referent: Ann-Christina Jensen 

  

  

Referatet er godkendt af dirigenten.  

Korsør, 22. juli 2020  

Erik I. Tvedt  

 

 

  

  

  


