Bestyrelsesmøde 24/9-2020 Online
Deltagelse: Hanne. Lea, Sven og Janne.
Ordstyrer: Janne
Referat: Janne
1. Vedr. ændringer af avlsdyr skal have ZTP.
DKK påtænker fusionering med Dansk Race Union.
2. Intet nyt vedr. disciplinærsagen.
Velkomstbrev er iværksat og fungerer.
Der er sendt 13 breve afsted til medlemmer og klubben er nu på 140 medlemmer.
Covid-19 er kommet på hjemmesiden og det skal evt. opdateres. Janne kigger ajourfører.
Sekretær mail er stadig i uorden. Sven får fat i Simply gennem Johnny og får ensrettet og ajorført
vores mailadresser, så det virker. Formandens mail går i udbakke og derfra skal der sendes.
Besøg af træningspladser skal gennemføres og helst i 2020.
E-boks er i spil og kasserer afventer post vedr. et medarbejder Nem-Id, for at komme videre.
Støttemedlemmer er kommet på hjemmesiden.
Klubbladet er godt i vej.
Persondataloven ser rigtig ud på hjemmesiden.
Sven har adgang til hjemmesiden.
Sponsoransvarlig har fået underudvalg, med Lene Andersen som tovholder og Lene er i fuld gang
med arbejdet. Hun mangler dog information på de sponsoraftaler der ikke er lukkede endnu. Lene
ville kontakte Steffie. Camilla Behn er blevet spurgt om hun og er ikke afvisende. Hanne følger op
på det.
Medlemsfordele er gjort synlige på hjemmesiden.
Gave til referent på vej, Sven arbejder på det.
Janne har problemer oprette i klubsystem og kontakter DKK.
Medlemslisten er ajourført. Dog har vi ikke alles mail og der spørgsmålet om alle adresser er
korrekte. Janne vil forsøge at råde bod på dette.
3. For første gang i år, er kapitalen øget i forhold til det forgangne år, hvor der har været overskud. En
del af begrundelse for denne positive udvikling, er at klubbladet udkommer elektronisk resten af
året. Mobilepay er kommet i gang. Det virker også på hjemmeside.
4. Ad-hoc udvalget blev reduceret, da et medlem af private årsager, trak sig. Øvrige Ad-hoc udvalg har
korrespondance omkring en ny plan vedr. udarbejdelse af opdatering og strukturering af klubbens
vedtægter.
5. DM – punkt udelades da Brugsansvarlig ikke deltager i mødet. Der indkaldes til ekstra
bestyrelsesmøde vedr. DM, så BA kan deltage.
6. Mønstring – Punkt udelades da Brugsansvarlig ikke deltager i mødet. Der indkaldes til ekstra
bestyrelsesmøde vedr. Mønstring, så BA kan deltage.

7. Førstegang hvalpekøbere tilbydes første år i klubben til ½ pris kontingent. Deltagerne i
bestyrelsesmødet er enige om dette skal gennemføres, dog er deltagerne ikke beslutningsdygtige.
(Da vi var beslutningsdygtige, er dette så vedtaget?)
8. Baggrund af økonomien foreslås det at vinderen af hundeførerkonkurrencen honoreres med et
gavekort på 1000 kr. til Dansk Dobermann klub. Gavekortet kan indløses f.eks. til diverse prøve- og
udstillingsgebyr og medlemskontingent, samt diverse på webshop. Janne laver forslag og dette
tages med på koordineringsmødet.
9. Århus træningsplads skrider fremad vedr. areal og bestyrelse.
10. Bestyrelsen deltager som beslutningsdygtige, enten fysisk tilstede eller online. Koordineringsmødet
fastholdes som nuværende, indtil 4/10-2020 for evt. lempelser.
11. God idé med træningspladser B-status f.eks. henblik NoseWork, Rally eller andet. Janne udarbejder
forslag for ovenstående.
12. Punkt udelades, da ene forslagssætter, ikke er til stede.
13. Hanne udarbejder et forslag til stambog A og B på foranledning af tidligere DDK-medlemmer, så de
kan få deres hvalpe på hjemmesiden.
14. Jin (hvis hun kan), Sven og Janne deltager i mødet.
15. Iværksættes med flertal over Facebook gruppen og oprettes på hjemmesiden med link til
indberetning af prøver. Der er også enighed om pris og udseende præmie.
16. Alle Facebook opslag skal kommenteringen slås fra, uanset hvilken gruppe det opslås i. Alle
spørgsmål kan sendes til bestyrelsen. Dog med undtagelse af velkomst hilsner til nye medlemmer i
Facebook gruppen.
17. Webmaster. Sven sideoplæres og Janne på kursus vedr. websider.
18. Hvad skal DKK tage pris for foredrag og hvor findes et lokale. Hanne kontakter bekendt i forhold til
kommunalt. Der er enighed om et prisleje på omkring 200 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke
medlemmer. Der bliver talt om muligheder: Webinar, dobbelt foredrag f.eks. relevant forbudne
emner. Placering af foredrag i landet. Invitation til andre raceklubber med samme problematikker
og af hensyn til indtjening og overskud. I dette tilfælde DCM.
19. Nye medlemmer skal bydes velkommen på hjemmesiden og Webmaster udarbejder rubrik hertil på
hjemmesiden. Janne sørger for at nye medlemmer bydes velkommen i DDK Facebook gruppen og
opfordres til at lægge foto op ad deres hund.
Tak for et godt og konstruktivt møde
Mvh Janne Wærum
Sekretær Dansk Dobermann Klub.

