
Referat Online Bestyrelsesmøde 10. december 2020 kl. 19.00 

Deltagere: Steffie, Lea, Hanne, Sven, Janne kl. 19.06 og Jin kommer til 19.12. 

Mødet bliver optaget. Det er alle orienteret om dette og har accepteret.  

Referat: Janne 

Ordstyrer: Sven 

1. -     Vedr. post fra tidligere formand og bestyrelsesmedlemmer, er svar under udarbejdelse.  

- Vedr. post fra hundeførere gennemgået og tilrettet inden afsendelse. 

- Post fra DKK vedr. Covid-19 omkring retningslinjer og restriktioner. 

- Mail fra medlem vedr. rabatkode til Uniq hundefoder. 

- Mail vedr. dommerelev bliver svar tilrettet af sekretær. Lægges til godkendelse i FB-gruppen 

inden afsendelse. Herunder tales også om svar fra DKK vedr. dommer uddannelse. 

 

2. -    Referat fra koordineringsmøde gennemlæses, så bestyrelsen får kigget på diverse forslag. 

- Alle vedtaget forslag fra koordineringsmødet af ligeledes godkendt af bestyrelsen dags dato.   

- Forslag fra koordineringsmødet vedr. DDC bliver taget op i bestyrelsen, i samarbejde med et 

Ad-Hoc udvalg. 

- Vedr. Gruppe konkurrencen skal genoptages. Der er flertal for dette i bestyrelsen og Janne er 

tovholder for udarbejdelse af et regelsæt, i tråd med gamle regelsæt. 

- Det bliver nævnt at det er kritisabelt, at deltagere på koordineringsmødet forlanger udtalelse 

med sit navn nævnt, fjernet fra referatet med det postulat om, at deltageren ikke har udtalt 

dette.   

 

3. Opstilling til Generalforsamling 2021: 

- Bestyrelsen går fra 7 til 5 medlemmer. 

- Sven, Hanne. Pierre og Lea er ikke på valg. Dog trækker Pierre sig af arbejdsmæssige årsager og 

Lea pga. familiære forhold.  

- På valg er: Steffie, Jin og Janne. Steffie genopstiller ikke, Jin ved det endnu ikke pga. private 

årsager og arbejdsrelaterede forhold, som fylder meget. Janne ønsker ikke at genopstille pga. 

modarbejdelse af demokratiet fra 1 bestyrelsesmedlem og trods mange positive tiltag og de 

mange timer bestyrelsen lægger i dette frivillige arbejde, fortsætter en del medlemmers 

uværdige og ubehagelige tilgang til og retorik mod bestyrelsen. Steffie oplyser at hun af samme 

årsag, ikke genopstiller. 

- Hanne og Sven undersøger valgperiode for suppleanter. 

- Sted for afholdelse af Generalforsamlingen 2021 er Hjallese forsamlingshus, Hjallesevej ………… 

 

4. Godkendte opslag fra bestyrelsens FB-gruppe videresendes til klubbladet. Bladet er godt i vej. 

Jin ønsker skrevet til referat, hvilke artikler hun ikke kan godkende. Ligeledes ønsker Jin det bliver 

offentliggjort i blad osv. Jin gøres af flere bestyrelsesmedlemmer opmærksom på, at 

demokrati/flertal taler for hele bestyrelsen og det ikke er kutyme, at beskrive hvem og hvad, den 

enkelte har stemt for eller mod.  

 

 



Under dette punkt kommer det også frem, at sekretær finder det underligt, at opslag vedr. artikler, 

svar på mails og forslag lagt op til godkendelse i FB-gruppen, og trods der bliver bedt om svar, 

besvarer Jin disse efter opslag er afsluttet/besluttet og herefter forlanger at Jin, sin uenighed 

offentliggøres.  

 

Sven forsøger igen at få en dialog i gang med Jin, så Jin besvarer de spørgsmål øvrige bestyrelse har 

spurgt Jin om, i forhold til bestyrelsens omkonstituering af brugshundeansvarlig. Jin ønsker ikke at 

besvare dette og henviser til en mail Jin har sendt til bestyrelsen. Desværre har ingen 

tilsyneladende modtaget denne mail. Jin kommentar til dette, er at det er fint og det ikke er hendes 

problem, at der er noget galt med mailsystemet.  

 

Hanne oplyser om en mobilsamtale mellem Jin og Hanne. Hanne ville tale med Jin om episoden 

omkring omkonstitueringen igennem. Jin oplyser, at hun ønsker en undskyldning fra Sven og Janne. 

Jin er af den opfattelse at Jin har passet sit arbejde som brugshundeansvarlig til fulde. Jin mener 

bestyrelsen har begået korruption (misbrug af betroet magt for egen vindings skyld). 

 

5. Kalender 2021 er gennemgået og sendt til sekretær, som sørger for det kommer i klubbladet.  

Hanne sørger for det kommer på hjemmesiden. Der er taget højde for tidsinterval mellem diverse 

brugsprøver, som ønsket af deltagerne på koordineringsmødet 2020. Der er hovedsageligt valgt 

danske dommere i så fald der stadig skal tages højde for Covid-19. 

 

6. DCM-foredrag: Efter sidst komne nedlukninger og stigende smittetal, må bestyrelsen have for øje, 

at foredraget må rykkes. Bestyrelsen bibeholder nuværende dato. Efter 3/1-2021 hvor regeringen 

revurderer situationen afholder bestyrelsen et kort onlinemøde d. 4/1-2021 om en evt. ny dato. 

Avlsansvarlig arbejder på at finde alternativ dato med foredragsholderne. 

 

Vedr. følgende punkter, er alle deltagere enige om værende en del af dagsorden, selvom de var sat 

op på anden dagsorden med samme mødedato. 

 

7. I vedtægter paragraf 15 stk. 2, var bestyrelsen ved sidste møde enige om anden ordlyd. Dog har Ad-

Hoc udvalget ændret den tilbage som før, da det er denne formulering der bruges i DKK. 

 

8. Fremadrettet vil referat til godkendelse ligge som et punkt i dagsorden og vil blive sat ind som 

punkt 2.  Ligeså vil godkendelse af dagsorden også blive sat op som et punkt.  Fremadrettet vil der 

blive sat en deadline for godkendelse af referater osv., så sekretær har kortere ventetid. 

 

9. Sponsoransvarlig Steffie orienterer om diverse sponsorater m.m.   

- OK er i hus og diverse marketing er videresendt til sekretær med henblik på klubblad og 

sekretær sørger for det sendes videre til rette vedkommende for at det kommer på 

hjemmesiden.  

- Steffie vil genkontakte  

o Jydske pokal med henblik på fornyelse af sponsorat.  

o Agria (træk sig pga. uoverensstemmelser med tidligere formand) 

o Hundehjertet (træk sig, fordi de manglede at modtage faktura fra tidligere kasserer. 

o Kenjan (tidligere ejere) trak sig, fordi aftaler ikke blev overholdt. Steffie forsøger at 

genskabe kontakt med nuværende ejere. 



o Petsworld grænsebutik evt. ny sponsor. 

o UniQ kører stadig med medlemsrabatter. 

o Generatio kører stadig og flere medlemmer har gjort brug af denne medlemsfordel. 

o Sven kontakter webmaster som har 2 forskellige sponsorer for fakturering. 

 

10. Evt.  

- Begynder B prisen blev gennemgået og er blevet godkendt på Bestyrelsens FB-gruppe. 

- Der blev talt om en erkendtlighed til formand og bestyrelsesmedlemmer, for det frivillige 

arbejde og de mange timer, en bestyrelse bruger. Det er beskrevet i vedtægter at et 

bestyrelsesmedlem skal friholdes unødvendige udgifter. Flertallet i bestyrelsen var enige om at 

der skulle arbejde videre med dette. Sven undersøger sagen nærmere og udarbejder forslag til 

kommende Generalforsamling 2021.  Formand oplyser at denne bestyrelse har været 

sparsommelig og ikke haft udgifter på transport og kost o.l. 

- Der er brug for træneruddannelse i DDK, hvorfor bestyrelsen vil igangsætte et kursusforløb, 

hvor DDK-medlemmer kan blive uddannet trænere. Hanne og Janne vil forsøge at finde en 

instruktør med lyst og kompetencer til at planlægge et uddannelsesforløb på f.eks. 4 moduler 

til uddannelse af f.eks. lydigheds- og sportrænere osv. Det kunne også være kursus som 

sporlægger og prøveleder, der kunne tilbydes. Bestyrelsen taler om, at sådanne kursusforløb 

kunne gennemføres med andre lignende specialklubber. Janne tilbyder sig som instruktør 

forløb vedr. træneruddannelse i forhold til Rally, Nosework og Dogparkour o.l. for dem der 

skulle ønske dette.  

 

11. Næste møde:  

- Kort møde 4/11-2021 ved DCM-foredraget.  

- Bestyrelsesmøde 28/1-2021 

 

Formanden takker for et godt og konstruktivt møde. 

 

 


