Referat Dansk Dobermann Klub Online Bestyrelsesmøde 31/7-2020 kl. 19.00.
Deltagere: Jin, Lea, Hanne, Steffie, Sven, Pierre og Janne.
Referent: Janne Wærum
Ordstyrer: Janne Wærum.
1. Jens Glavind fra DKK. Når DKK er retur fra ferie, vil der komme svar på disciplinær sag.
Medlem fra Gruppe 15 Nordjylland efterlyser referat fra Gruppe 15 Nordjyllands generalforsamling 16/22020. Janne kontakter Gruppe 15 Nordjylland.
Nyt medlem har fået velkomstbrev.
Formand for Gruppe 2 Gribskov spørger om retningslinjer for Covid-19 bliver lagt ud på hjemmesiden. Der
bliver sendt mail til alle grupper vedr. disse retningslinjer og de bliver lagt op på DDK hjemmeside.
Retningslinjer for Covid-19 er godkendt af Bestyrelsen. Janne kontakter webmaster vedr. hjemmesiden.
Formand for Gruppe 2 Gribskov spørger hvad der var ment med at bestyrelsens besøg hos Gribskov og nye
medlemmer. Den nye bestyrelse vil besøge alle grupper, både eksisterende og evt. kommende pladser og
hvis andre pladser ønsker besøg i forhold til et samarbejde med DDK og dennes bestyrelse, er det bare at
sende en mail til sekretæren. Dette tiltag har bestyrelse tilført, for at forbedre samarbejde og
kommunikation mellem grupper og bestyrelsen. Tovholdere for besøg: Jin og Sven.
2. - Bankkonto og MobilePay, se punkt 4.
- Virker alles mail og kan alle sende med hver sin bestyrelsespost. Formand, Sekretær,
Avlsansvarlig, Sponsoransvarlig og Bestyrelsesmedlem kan modtage, men ikke afsende.
Brugsansvarlig undersøger hvordan hendes mail fungerer. Kasserer/Næstformand har ingen
problemer.
- Pladser/grupper, se punkt 15.
- Medlemsliste, se punkt 5
- E-Boks, Sven fortsætter undersøgelsen vedr. om det er muligt at sende post til medlemmer
herfra.
- Støttemedlemmer er lagt ind på hjemmesidens webshop og skal annonceres på Facebook.
- Klubblad, se punkt 9.
- Persondataloven, Næstformand kontakter Webmaster, for at sikrer at persondataloven
overholdes. Janne kigger på hjemmesiden vedr. privatpolitik kontra den nye persondatalov.
Janne har rundsendt online kursus om persondataloven fra DGI.
- Adgang hjemmeside. Hanne har log-in. Alle bestyrelsesmedlemmer skal have log-in, så de hver
især kan lægge aktiviteter, resultater og begivenheder m.v. op, for deres arbejdsområde. Hver
især kontakter webmaster for at få log-in. Man kan selv bestemme koden.
- Sponsoraftaler. Jin og Pierre arbejder videre med aftalerne, da der pt. holdes ferie.
Lea har undersøgt om Maxi Zoo kunne være interesseret. Svaret var desværre nej. Sven
foreslår, at Lea forsøger med rabatordning i stedet for. Det forsøger Lea.
- Medlemsfordele er gjort mere synlige med et link på hjemmesidens forside til medlemsfordele.
- Generalforsamling. Sven sørger for besøg hos Ann Christine med erkendtlighed. Karin – afgået
sekretær har fået blomster, som tak for det store arbejde, Karin har lagt i DDK.
- Mails til FCI og DKK vedr. information om nye bestyrelse er sendt.

3. Efter sommerferien, kontakter Sven, medlemmerne Allan Berling og Martin Frederiksen, som har
tilkendegivet at være behjælpelige med vedtægterne, vedr. samarbejde og ad hoc-opgaver. Sven
sender vedtægterne pr. mail til alle bestyrelsesmedlemmer til gennemlæsning, så alle kan komme
med deres input, hertil.
4. Sven har haft kontakt til bank vedr. konto og Mobilepay. Bestyrelsen beslutter at oprette
MobilePay for at lette medlemmer osv. mulighed for indbetaling til DDK. Sven har kæmpet lidt med
kontakten til banken vedr. kontooverførslen til nye bestyrelse, men nu skulle der gå 1-2 dage og
kontoen skulle være overført til nye kasserer. Under mødet får Sven mail om, at
bestyrelsesmedlemmer kan gå ind og validerer deres oplysninger.
Regnskabet 2019, går Sven i gang med, så snart Sven har adgang til kontoen.
5. Klubsystem via DKK er ikke kommet helt i vej, da adgangen ikke virker og DKK holder ferie. DKK
kontaktes igen i kommende uge. Så bliver alle medlemmer kan opført i klubsystemet.
Medlemslisten skal opdateres, og medlemsnummer skal ajourføres. Der er en del uden
medlemsnummer eller personer med samme medlemsnummer o.l. Tovholdere er Janne og Sven.
Hanne og Janne har begge forslået medlemskort/ID med medlemsnummer og evt.
indmeldelsesdato. Medlemskortet/ID ønskes designet af webmaster med samme udseende som
hjemmeside og lamineret. Det undersøges med webmaster om medlemskortet/ID kan oprettes på
mobilen og om webmaster vi/kan oprette dette. Sven kontakter webmaster om dette. Alle
medlemmer får tilsendt mail vedr. ajourførte medlemsnummer og brev om de forskellige
medlemsfordele m.m. Medlemskort/ID vil blive uddelt næste Generalforsamling. Nye medlemmer
vil modtage medlemskortet/ID ved indmeldelsen. Det annonceres på Facebook og Hjemmesiden,
når medlemskort/ID bliver sat i værk.
6. Johnny er kommet med forslag om ordlyd af velkomstbrev. Dette er godkendt. Der skal ikke sendes
hvalpefolder med, medmindre det nye medlem lige har købt hvalp. I velkomstbrevet medsendes
medlemskort/ID (når disse er kommet i trykket) og sendes pr. post.
7. Se punkt 2, afsnit 1.
8. Jin har været i kontakt med flere foreninger vedr. afholdelse af DM. Dansk Rottweiler Klub vil gerne
lave samarbejde omkring DM. De holder DM over 2 dage 18-20 september med forventede
omkostninger for DDK på 2500 kr. DRK står for planlæggelsen. Schnauzer klubben afholder 18.
oktober i Langå. Her afholder DDK egne udgifter for deltagende Dobermann. Der forventes udgifter
for ca. 2500 kr. DDK får mere medbestemmelse. Sportshundeklubben Horsens har tilbudt at
afholde DM. De har behov for hjælpere, da de har få medlemmer. Datoen kan tilpasses DDK’s
øvrige aktiviteter. Bestyrelsen beslutter at gå videre med samarbejdet med Schnauzer klubben. Jin
fortsætter arbejdet vedr. DM og mere information følger.
9. Der ligger ikke noget materiale fra klubmedlemmer til klubbladet. Bladredaktør er pt. Hanne og det
er Hanne, der har alt kontakt til grafiker. Jin undersøger muligheden for en hjælper til
bladredaktøren. Indtil næste generalforsamling udkommer 2 blade elektronisk. Dog udkommer og
sendes klubbladet op til Generalforsamlingen 2021. Bestyrelsen arbejder videre på en metode til
udgivelse af klubbladet, da nuværende udgivelse er en stor økonomisk post og med
Generalforsamlingens 54 fremmødte medlemmers stemme, i mente, på en elektronisk udgivelse.

10. Avlsansvarlig sender mail til grupper og kenneler vedr. pokaler. Jin hjælper til.
11. Der er figuranter, hvis mønstring udløber i efteråret. Der skal derfor afholdes en mønstring for
dem, hvis mønstring udløber og de, der har et ønske om at blive mønstring. Har et medlem, et
ønske om at blive mønstret, så skriv mail til sekretær. Janne foreslår, det er en figurant, der sørger
for mønstring af figuranter. Der kunne være en brugsansvarlig, som ikke har det nødvendige
kendskab og rette erfaring til at vurderer om en figurant er dygtig nok. At bestyrelsesmedlem og
figurant Pierre Lundahl har ansvar for mønstring figuranterne, som et figurantudvalg under
brugshundeansvarlig. Fremadrettet vil det være en erfaren figurant (godkendt af DKK bestyrelse) ,
en dommer og brugshundeansvarlig, der i samarbejde mønstre figuranter.
12. Indstilling til Udstillingsdommer skal være anerkendt af DKK. Hvis nogen medlemmer har et ønske
om at blive indstillet, bedes de sende mail til sekretæren.
13. Grupper og medlemmer opfordres til at indsende resultater fra prøver og udstillinger til
bestyrelsen, som straks sørger for at det lægges op på hjemmesiden og på DDK Facebooks gruppen.
Dette tiltag og opfordring er taget, for at støtte op om alle vores medlemmer og fordi alles
resultater, har lige stor værdi. Dette skulle minimere at et resultat og en ekvipage ikke bliver
nævnt, når resultater offentliggøres på f.eks. Facebook. Prøveresultater sendes til
Brugshundeansvarlig, der lægger det op, de rette steder og udstillingsresultater sendes til
avlsansvarlig, der lægger disse resultater op. Dette gælder uanset hvor prøven eller udstillingen er
foregået. Dette gælder også for prøver opnået med Rally, Nosework, Agility osv. Desuden kan
resultater fra aktiviteter, der ikke er godkendt i DKK, fra f.eks. Mantrailling eller Dogparkour også
lægges op. Disse sendes til sekretæren.
Alle grupper opfordres til at sende mail til sekretæren om de aktiviteter, der foregår i den enkelte
gruppe. De vil blive lagt op under aktiviteter.
14. Ved kongressen 2019, blev det diskuteret hvorvidt begge forældredyr skulle have en ZTP for at
kunne indgå i avl. Det kan være problematisk, både økonomisk og geografisk. Der kunne f.eks. være
en Dobermann med gode avlsegenskaber, men pga. en skade mangler et stykke af sin hale. Denne
hund er udelukket fra at deltage i en ZTP. Til gengæld kan denne hund uden problemer gennemføre
en mentalbeskrivelse. Det blev forslået at det ene forældredyr har en ZTP og den andet
forældredyr har en mentalbeskrivelse på baggrund af risikoen for at miste for meget godt
avlsgener. Attilio Polifrone lagde op til at de enkelte lande i løbet af i år, kommer med forslag til
dette. Dette blev støttet op af alle repræsenterede lande. Dansk Dobermann Klub skal derfor
komme et deres forslag og have udarbejdet en raceprofil. Ud fra raceprofilen vurderes hundens
mentalbeskrivelse. Hanne kontakter DKK vedr. udarbejdelse af en raceprofil. En mentalbeskrivelse
vil ikke kunne gå i stedet for en ZTP og dermed en A stambog. Hanne er næsten færdig med at
uddanne sig til mentalbeskriver og har bestået 3 moduler. Janne har givet udtryk om at uddanne sig
til mentalbeskriver og vil gerne deltage i samarbejdet med DKK vedr. raceprofil. Jin har også udtrykt
ønske at deltage i dette udvalg.
15. Bestyrelsen vil tilstræbe at besøge grupperne 1-2 gange om året. Læs i øvrigt indkommen post
afsnit 5.

16. Der mangler kode til foreningens pc. Det er forsøgt at få fat i kode gennem tidligere
bestyrelsesmedlem, som henviser til anden tidligere bruger. Alternativ er at PC bliver reset.
OK støtte til foreninger. Denne støtte går målrettet til WM holdet. Der tages kontakt til Agria vedr.
gave sponsorater.
Bestyrelsens Facebook gruppe kan også bruges til at brainstorm af gode idéer. Gruppen bruges til
alt andet end sagsbehandling. Det giver det bedste overblik, i forhold til at skulle kigge en masse
mails igennem.

Næste møde planlægges til den sidste uge i september.
Tak for god ro og orden.

