Dagsorden Online Bestyrelsesmøde 22.03.2021 kl. 19.00
Deltagere:
Ordstyrer:
Referent:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
3. Opfølgning på referatet/siden sidst.
4. Meddelelser fra formanden. Evt. orientering siden sidst om forhold, uden tilknyttet post/mail.
- Mail udsendt vedr. udsættelse af Generalforsamling
- Mail sendt til grupper vedr. afholdelse af DM
- Mail sendt til DKK vedr. brugsdommer aspirant/Pernille Marie Nielsen.
- Mail sendt til Gruppe Nordjylland vedr. medlems klage
- Mail sendt til alle grupper vedr. opdatering af deres bestyrelsesmedlemmer.
- Mail fra DKK vedr. revideret Rally regler.
- Mail fra DKK Nyhedsbrev Mentalbeskrivelser.
- Mail fra DKK/Lone Sommer vedr. formulering af indkomne forslag.
- Mail sendt til Sportshundeklubben Odense som opfølgning på deres henvendelse.
5. Indkommet post/mail. Evt. bilag vedhæftet eller lagt op i FB-gruppen.
- Mail fra Gruppe Nordjylland
- Mail fra Renè Husher
- Mail fra medlem Henriette Skov vedr. udmeldelse.
- Mail fra Bernat vedr. frist for kontingent betaling.
- Mail vedr. kandidater til bestyrelsen 2021.
- Mail fra DKK vedr. udsættelse af Repræsentantskabsmøde 2021
- Mail fra Vibeke Nannested
- Mail fra Karina Rasmussen.
- En del mailkorrespondance mellem DDK og revisorer vedr. godkendelse af regnskab 2020/2019
6. Udgående post/mail. Evt. bilag vedhæftet eller lagt op i FB-gruppen.
7. Økonomi
8. Nyt fra Ad-Hoc udvalgene
- Sponsor
- Interne kurser for DDK-medlemmer – Uddannelse trænere.
9. Træningspladser
10. Foredrag DCM / IT
11. Generalforsamling og valg - herunder ny dato.
12. Klubblad
13. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 28.01.2021
- Pokal ordning med Jysk Emblem fabrik
- Forsikring spørgsmål specialklubber.
- Opdatering af stofklubmærker
- Fotokonkurrence blivende foto
14. Årets Bedste Begynder B
- Vinderen kan ikke tidligere have bestået Begynder B prøven med samme Hund e.l.
15. Minimums vedtægter og regelsæt for DDK-grupper revurdering og tilføjelse.
- Fortrinsret for dobermann
16. Dato for næste møde.
17. Eventuelt.

Bestyrelsesmøde 22.03.2021 Online
Deltagere: Lea, Sven, Hanne og Janne
Ordstyrer: Lea

Referent: Janne

1. Dagsorden er godkendt.
2. Referat er godkendt.
3. Sven arbejder videre på Jysk pokal. Hanne arbejder videre på forsikring. Sven finder pris på
klubstofmærker og bestiller 100 stk. Hanne følger op på om foto konkurrencens billeder er lagt op.
4. A. Ny dato til Generalforsamling oplyses, alt efter genåbning af regeringens Covid-19 restriktioner.
B. Vedr. mail til grupperne om afholdelse af DM, har alle grupper takket nej og derfor afholdes
DM af hovedklubben. Evt. i samarbejde med Rottweiler klubben og deres DM-udtagelser.
C. Mail er indsendt og vi afventer svar fra DKK.
D. Mail sendt vedr. Gruppe Nordjylland og klage fra tidligere medlem. Der er taget kontakt til både
gruppen og medlem.
E. Nordjylland og Storstrøm har indsendt opdateret bestyrelse. Gribskov mangler og sekretær
sender reminder.
F. Opdateret rally regler til oplysning for dem med interesse.
G. Det er nu åbent op for at afholde Mentalbeskrivelser og få mentalbeskrevet sin hund igen.
H. Lone Sommer er kontaktet vedr. IT værktøjer som Messenger, Facebook grupper. Teams osv.
og det er helt lovligt at anvende disse værktøjer i bestyrelsesarbejdet. Det vil f.eks. sige lægge
forslag og dagsorden og referater m.v. op til godkendelse på Facebook gruppen. Ligesom det er
korrekt at bruge f.eks. Facebook gruppen til varsling af møder og dagsorden.
I. Sendt opfølgning på invitation til Sportshundeklubben Odense opfordring vedr. genåbning af
DDK Gruppe Odense. Bestyrelse afventer svar fra klubben om dialog og en evt. genåbning.
5. A. Der er indsendt besvarelse.
B. Klage over at klubbladet ikke udkom, da bestyrelsen udsendte mail om flytning af
Generalforsamling 2021. Klubbladet var blot ikke udkommet før meddelelse om flytning af
Generalforsamling 2021 måtte varsles.
C. Medlemmet har meldt sig ud af private årsager.
D. Medlem er svaret.
E. To kandidater har meldt sig til opstilling til kommende bestyrelsesvalg. Et nuværende
bestyrelsesmedlem genopstiller.
F. Repræsentantskabsmødet er rykket pga. Covid-19 til oktober. Derved måtte bestyrelsen finder
ny udstillingsdommer i stedet for Jørgen Hindse. Ny dommer Rada István.
G. Manglende forfattere til artikler. Dette er taget til efterretning.
H. Klubbladet manglede tilsagn om tekst og billeder vedr. Karina Rasmussens artikel. Det er taget til
efterretning og formand har taget kontakt til Karina med beklagelse. Samtidig giver Karina
Rasmussen udtryk for tilfredshed den gratis reklame, artiklen giver.
I. Der var uenighed om hvordan et foreningsregnskab skal visualiseres og efter korrespondance
med DKK er det blevet klargjort at et excel-ark er nok for en forening. Kasserer har haft god gavn og
hjælp af revisorer og DKK således at regnskabet 2020 er godkendt, henholdsvis mundtligt af Pernille
Volthers og skriftligt af Hanne Munkholm.
6. Der er ingen udgående post, som ikke allerede er beskrevet i referatet.

7. Økonomi ser fin ud. Regnskabet for 2019 er godkendt med forbehold for manglende bilag. Regnskab
2020 er godkendt.
8. Steffie er i forbindelse med Kenja og Vetcur. Her forventer Steffie at have en afklaring i denne uge, om
der kan lukkes en aftale eller ej. Der er et firma der hedder Tukan Pet Products, som evt. kunne være en
mulig sponsor. Steffie har brug for en der kontakte dem på klubbens vegne. Hanne overtager kontakten og
beder om information om kontakt. Steffie har kontaktet PetsPerfect, men ikke modtaget svar endnu.
Bestyrelsen har modtaget udkast til kommende trænerkursus fra Karina Annesen. Udvalg arbejder videre
på afholdelse og økonomi. Bestyrelsen har en idé om at træner kursus opdeles i 4 moduler og tilbydes først
og fremmest til DDK medlemmer til en pris, og udbydes i øvrigt til alle interesserede. Der udstedes kursus
bevis. Invitation til eksterne undervisere til Karina Annesen kursus.
9. Mail sendt ud vedr. navne på bestyrelse se punkt 4E. Mail sendt vedr. DM se punkt 4A.
10. Lea har fundet en pakke på leje af lærred og projektor på 1900 kr. Det besluttes at denne pakke lejes.
Dato fastholdes indtil videre og udviklingen af genåbning følges.
11. Se punkt 4A.
12. Janne er ved at udarbejde spørgsmål en Stafet, som forskellige personer i DDK. Et DDK-medlem har
arvet en del materiale af gamle resultatbøger og klubblad fra en tidligere DDK-formand, som kunne være
sjovt at få med i vores klubblad. Lea tager kontakt. Vi mangler i høj grad input og artikler fra medlemmerne,
således at klubbladet bliver varieret af et bredt materiale af hundesport og sundhedsfagligt. Lea har 2
dyrlægefaglige artikler.
13. Pokalordning med Jydsk Emblem Fabrik – Sven

Forsikring og specialklubber/DKK – Hanne

Klubstofmærker 100 stk. Pris indhentelse på stryge- og velcro mærker – Sven
Fotokonkurrence, billeder bliver liggende på hjemmeside i Galleri – Hanne.
14. Regler for Årets Bedste Begynder B skal tilrettes, således at konkurrencen er tilpasset nye hundeførere.
Evt. sættes i værk fra 2020. Janne udarbejdet regelsæt og lægger det op i Facebook gruppen.
15. Bestyrelsen udarbejder ændringsforslag til ”regler og minimumsvedtægter for træningspladser” til
kommende koordineringsmøde 2021. Tovholdere: Sven og Janne.
Ændringer vedr. træningspladser vedtaget på koordineringsmødet 2020 opdateres i vedtægter.
16. Dato for næste møde: DCM + evt. ny dato for Generalforsamling kort møde mandag d. 19.04.2021 kl. 19
og næste bestyrelsesmøde torsdag d. 20.05.2021 kl. 19
17. Hanne har fået mail fra Lene Andersen: vedr. DNA til ZTP, skal DDK kontakter Dobermann Verein for at
få DNA prøver retur til ejer. DDK-formand har tidligere henvendt sig til DV herom uden at få svar retur.
Formand forsøger endnu engang at få kontakt. Formand svarer også Lene Andersen
Lea har fået mail fra Diana Bentsen vedr. afholdelse af ZTP og det er oplyst Diana, at der afholdes ZTP i juni
måned hos Gribskov. Denne information ligger også på hjemmeside og været i klubblad.
Hanne har fået mail fra Kurt Klim vedr. Kurt ønsker klubblad tilsendt til sin mailadresse og ikke kun til Kurts
samlever. Dette sendes fremadrettet til Kurt. Sven sørger for dette.
Ordstyrer takker for god ro og orden.

Referent Janne Wærum

