Referat DDK Online Bestyrelses møde 19. april 2021
Deltagere: Lea, Hanne, Sven, Hanne, Janne, Steffie (10 min. Inde i mødet) og Jin (fra punkt. 8)
Ordstyrer: Janne.
Referat: Janne.
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat fra bestyrelsesmøde 22.03.2021 godkendt.
3. Det kan være svært at finde en træningsplads, som lever op til regelsættet for træningspladser og
kan godkendes af DDK. Sætter det en stopper for oprettelse af flere grupper? Skal regelsættet
lempes? Sven og Janne kigger på regelsættet og der skrives til nuværende grupper om hvad deres
holdning er til dette.
4. Sven lægger reviderede vedtægter og regelsæt for træningspladser på DDK’s hjemmeside. Der
indsættes følgende, som aftalt på koordineringsmødet 2020. ”På en DDK træningsplads kan der
tilbydes anden hundesport og ikke nødvendigvis ordinær brugshundetræning fra gruppens start.
Det skal dog tilstræbes at gruppen arbejder aktivt mod at træne det gældende brugsprøve program
for DDK:”
5. Revideret regelsæt for Årets Begynder B konkurrence blev godkendt. Der var enighed i bestyrelsen
om at hundefører og/eller ejer ikke tidligere må have bestået en Begynder B prøve med samme
hund. Dette tilskrives da bestyrelsen oprettede denne pris, som motivation til nye hundeførere
eller hundeførere som aldrig har været til en prøve før.
6. Ny dato for den udsatte Generalforsamling 2021. Den 11. juni lempes forsamlingsforbuddet og der
må mødes 100 personer indendørs. Det undersøges nærmere om der kan afholdes
generalforsamlingen 26. eller 27/6-2021 såfremt det er muligt at skaffe lokale og dirigent til denne
dato. Der skal være mulighed for at bestille sandwich, øl, vand og kaffe.
7. Det undersøges om DCM-foredraget kan afholdes 20. eller 21. november 2021. Det lader ikke til at
være muligt at finde en dato før, både pga. diverse arrangementer i DDK og DKK, samt fordi
foredragsholdere er booket til andre arrangementer. Bestyrelsen besluttede ikke at afholde DCMforedraget i højsommerferien.
8. Forslag til genoprettelse af Gruppe konkurrencen blev gennemgået. Jin og Janne arbejder videre
med nuværende regelsæt, som Janne renskriver efter det blev gennemgået på mødet. Jin og Janne
mødes i næste uge. Regelsættet sendes ud til DDK grupperne, med spørgsmål om grupperne
ønsker at konkurrencen genoprettes og evt. ønsker til konkurrencen.
9. Alle bestyrelsesmedlemmer bliver bedt om at komme med forslag til spørgsmål til Klubblads
interview.
10. Bestyrelsen har sendt mail 13/4-2021 med møde datoer forslag til Odense Sporthundeklub. Der er
ikke kommet en tilbagemelding om møde dato.
11. - Sven kontakter Karina Rasmussen vedr. købskode.
- Galleri af foto konkurrencens bidrag oprettes af Webmaster på hjemmesiden med hver temas
vinder fremhævet.
- ZTP er flyttet til 7. + 8. august 2021.
- Hanne formulerer et skriv vedr. manglende DNA prøvesvar fra aflagt ZTP prøve. Det lægges
DDK’s hjemmeside og FB-gruppe, sættes i klubbladet og sendes til DDK grupperne. De
medlemmer som mangler svar, kan henvende sig til formanden. Formanden vil herefter rette
henvendelse til DV om at DV snarest udleverer svarene.

-

-

Der har været en længere korrespondance mellem gruppe Nordjylland og bestyrelsen vedr. et
medlems klage over at være udelukket af gruppe Nordjyllands FB-gruppe. Bestyrelsen har haft
kontakt med alle parter og har henstillet at alle holder en god positiv og konstruktiv tone i alle
henseende og at Gruppe Nordjylland er åben for alle DDK-medlemmer med relevans til DDK og
DDK-gruppen. Bestyrelsen kan kun henstille medlemmer og Gruppebestyrelserne, at følge
bestyrelsens anmodninger. Bestyrelsen anser hermed sagen som afsluttet.
Det forekommer at medlemmer skriver til webmaster om ting som ikke har relevans for denne.
Bestyrelsen ønsker at medlemmerne sender deres spørgsmål og konstruktive kritik til
bestyrelsen. Der vil af samme årsag blive oprettet en INFO mail, som alle i bestyrelsen har
adgang til, så rette vedkommende kan besvare den mail med relevans herfor.

Ordstyrer takker for god ro og orden.

