
DDK Bestyrelsesmøde Online 28.1.2021 kl. 19.00 

Deltager: Lea, Hanne, Sven og Janne. Jin er forsinket pga. andet møde og deltager fra kl. 21.30. 

Ordstyrer: Lea 

Referat: Janne. 

1. Dagsorden er godkendt. 
2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde blev i Facebook gruppen og igen godkendt på dette møde. 
3. Vedr. trænerkurser arbejder Hanne og Janne videre med at finde rette kandidater til at 

undervise. Hanne har et par stykker som hun vil bede forelægge udkast til undervisning. 
4. Messenger fra Jacob Nielsen på vegne af Sportshundeklubben Odense (Tidligere DDK-gruppe 

Odense), som ønsker at åbne igen under DDK og har bedt om dialog herom med DDK’s 
bestyrelse. Der var desværre opstået en misforståelse vedr. kontakt mellem 
Sportshundeklubben Odense og DDK’s bestyrelse, via et opslag på Facebook, kontakter DDK’s 
formand, Sportshundeklubben Odense for videre konstruktiv dialog. Det vil glæde bestyrelsen 
at DDK kan genåbne i Odense og bestyrelsen sender dem invitation til dialog.  Hanne, Sven og 
Janne kan evt. deltage. Janne skriver invitation. 

5. Vedr. disciplinærsag har DDK gen-kontaktet DKK for manglende svar på spørgsmål om 
afgørelsen. DKK skriver at næste møde i disciplinærudvalget muligvis bliver udsat pga. Covid-19 
og derved også svaret på DDK’s mail. 
Der er indkommet en del mails omkring hvalpe og de er alle blevet henvist til 
hvalpeformidlingen på hjemmesiden.  
Der er kommet mail fra DKK vedr. opdatering af Covid-19 restriktioner og deraf ændringer af 
aktivitetskalender 2021. 
Fra DKK’s eksteriørudvalg er der kommet mail om mulighed for eksteriør bedømmelse online. 
Jørgen Hindse har meldt afbud som dommer til udstillingen 24/10.2021 fordi 
repræsentantskabsmødet er rykket til denne dato pga. Covid-19. 
Mail fra DDK-revisor Pernille Volthers vedr. spørgsmål om regnskab for 2019/2020. Se under 
punkt.6 
Mail fra medlem Lene Andersen, som forslår foredrag eller artikel i klubbladet om forekomst at 
Cancer hos dobermann. Dette tages til efterretning. 
Karina Rasmussen har givet tilsagn om rabat på 25 % på hendes bogudgivelser til DDK-
medlemmerne. Kan købes via DKK’s shop. 
DKK har sendt mail om udstationerings kontrakt. Der kan læses mere på DKK’s hjemmeside. 

6. Diverse besvarelser på indkommen post. Ellers er der blevet taget kontakt til Karina Rasmussen, 
som opfølgning på tidligere kontakt. 

7. Regnskab lavet færdigt og sendt til klubbens revisorer Pernille Volthers og Hanne Munkholm. 
Pernille ønskede at se regnskabet for 2019, da det ikke blev godkendt ved generalforsamlingen 
2020. Pernille kan på denne måde, være sikker på at 2020 er startet korrekt op. Bestyrelsen kan 
ikke godkende regnskabet for 2019, da det ikke var korrekt ført, da nuværende bestyrelse 
overtog 19.07.2020. Revisorer får regnskab for 2019 tilsendt, således de kan se slut saldo for 
2019. Pernille Volthers havde rettelser til hvordan regnskabet skulle opstilles, hvilket 
kassereren har taget til efterretning. Desuden forslår Pernille Volthers at DDK tilkøber et 
regnskabsprogram for at lette kassererens arbejde. Lea foreslår anden mulighed, som er en 
billigere løsning. Sven arbejder på at finde muligt regnskab program til DDK og lægger 
mulighederne op til godkendelse i Facebook gruppen.  



8. Vedr. trænerkursus se punkt 3. Vedtægter er færdigbehandlet og klar til forslag til 
generalforsamlingen. Sponsorudvalget udsættes da Steffie ikke er med på mødet. Sven mangler 
svar fra Johnny Løfgren vedr. sponsor som ligger på hjemmesiden.  

9. På bestyrelsesmøde 25.11.2020 blev det aftalt at bestyrelsen skulle kontakte Gruppe 
Nordjylland for et besøg med Jin som tovholder. Status på dette besøg vides ikke, da Jin ikke er 
deltager på mødet da punktet er oppe.  
Anmodning om genåbning af Gruppe Odense, se punkt 4.  
Ellers er alt sat på pause vedr. besøg pga. Covid-19, som bestyrelses ellers havde til hensigt. 

10. Bookede lokale har ikke IT-udstyr som foredragsholdere skal anvende, så dette skal DDK 
tilkøbe/leje. Lea er tovholder på at spørge om dette kan udlånes fra DKK. Det forventes at 
lokalet skal lejes i omkring 8 timer, da der skal være tid til at gøre lokalet klar, samt 
efterfølgende oprydning, 2 x foredrag og spørgetid med indlagt pause, deltagere skal sluses ind 
alt efter restriktioner osv.   

11. Pga. Covid-19 er der stor risiko for at generalforsamlingen 28.3.2021 bliver udsat. Bestyrelsen 
håber dog, at Generalforsamling kan afholdes i årets 2. kvartal. Bestyrelsen taler om mulige 
kandidater til bestyrelsen i forhold til posten som brugs- og avlsansvarlig. 

12. Husk forslag til generalforsamlingen 2021 er 7.2.2021. Forslag fra bestyrelsen er digitalt blad og 
opdatering af vedtægter.  

13. Indkommen sms fra medlem til formanden vedr. Gruppe Nordjylland, som medlem oplyser at 
være lukket ude af Gruppens Facebook medlemside. Bestyrelsen vil sende mail til Gruppe 
Nordjylland med anmodning om, at Grupperne skal modtage alle medlemmer i deres officielle 
Facebook grupper.  

14. Skal der laves regelsæt for DDK-gruppen ”Dansk Dobermann Klub for Alle”. Det besluttes at der 
ikke skal være et regelsæt, men at Gruppen skal have en beskrivelse og gruppen formål. Janne 
formulerer en beskrivelse til godkendelse i Bestyrelsens Facebook Gruppe. Denne gruppe vil 
fremadrettet være eneste sted DDK lægger information ud. Det vil være muligt at dele opslag 
fra siden til andre relevante sider og grupper. 

15. Der vil blive sendt en mail til alle grupper vedr. gruppernes bestyrelsesmedlemmer. DDK har for 
nuværende ikke overblik over hvem der er bestyrelsesmedlemmer i de forskellige grupper. Det 
er også vigtige at bestyrelsen er opdateret på gruppernes hjemmeside/Facebookgruppe, så 
medlemmer kan se hvilke personer der er stemt ind i bestyrelsen. 

Jin deltager herfra i mødet 

16. DDK har haft forsikring i 2020 gennem DKK og der er også indbetalt for 2021. Det er vigtigt, at 
medlemmer som træner IGP er medlem af DDK, DKK eller anden specialklub, for at figuranter 
og trænere er dækket af en forsikring ved en evt. skade. Janne spørger hvordan grupperne kan 
sikre sig, at et medlems specialklub har forsikring gennem DKK. Sven undersøger dette hos DKK. 

17. Klubbladet udsendes digitalt i forbindelse med Generalforsamling, da det er en stor udgift at 
udgive bladet fysisk. Da det ligger som PDF, er det muligt at printe ud. Skulle et medlem havde 
ønske om et fysisk blad, kan dette bestilles hos DDK formanden. Pris 60 kr. + porto. 
Husk årsberetninger. 

18. Sven undersøger om rabatter gælder for alle varer hos Jysk Emblem Fabrik og om Grupperne 
under DDK, kan få gavn af rabatterne ved køb gennem DDK. Der efterspørges til yderligere 
reklame for Jysk Emblem Fabrik i form at plakater e.l. til Gruppernes klubhuse. 

19. Mindre pokal og gavekort lydende på brugsprøve i DDK-regi. 



20. Janne undrer sig over, hvorfor Jin, med undtagelse af opslaget med sidste bestyrelsesmøde 
referat, har læst alle opslag i bestyrelsens Facebook gruppe. Dette gælder for opslag, både før 
og efter opslaget med referat godkendelse. Jin svarer hertil, at hun har stor arbejdsbyrde og 
derfor ikke har tid til at læse opslag på Facebook gruppen. Hertil spørges hvordan det hænger 
sammen med at Jin har læst alt andet. Jin oplyser, at de andre opslag kommer op i hendes 
nyheder og selv om de bliver markeret som læst, betyder det ikke at Jin har læst disse. 

21. Klubstofmærker bør opdateres med det nye logo og selvom klubben stadig har en del tilbage af 
gamle klubstofmærke, er det enighed om at indhente pris tilbud på mærker med det nye logo. 
Sven indhenter tilbud på 100 stk. fra Jysk Emblem Fabrik og Nordic footprints. Tilbud lægges til 
beslutning i Bestyrelsens Facebook gruppe. Jin foreslår at gamle stofmærker foræres væk, ved 
f.eks. i forbindelse en brugsprøves væsen test. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke enig i, at 
de gamle med et logo som ikke kan forbindes til DDK gives væk.  

22. Forslag om at DDK finder økonomi til merchandise med DDK-logo som sættes til salg på 
klubbens hjemmeside (f.eks. kop, klubtrøjer eller drikkedunke). Bestyrelsen mener, dette skal 
tages op med medlemmerne på Generalforsamlingen. Jin foreslår et budget udkast over fiktivt 
merchandise, så medlemmerne kan se at formålet er indtjening til gavn for klubben.  

23. Sven kontakter Webmaster vedr. fotokonkurrencen og vinder foto skal blive liggende på 
hjemmesiden. 

24. Ekstra Ordinært Bestyrelsesmøde (forslag til Generalforsamling) 10.2.2021. 
Ordinært Bestyrelsesmøde 22.3.2021 

25. Ingen har noget til dette punkt. 

Ordstyrer afslutter mødet og takker for et godt møde.   


