
Dagsorden 29.7.2021 
 
Bestyrelsesmøde Online 29.07-2021 kl. 19.00. 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
3. Indkomne post/mail/sms eller sociale medier.  
- DDC diverse. 
- Forslag KM 
henvendelser fra medlemmer med ubehagelig og anklagende retorik. 
4. Økonomi. – Sven 
- Regnskab DDC 
5. DDC Vinder - Hanne 
6. DDK-instruktør uddannelse - Hanne/Janne. 
7. Medlemskort - Janne 
8. DM 
9. sponsor konsulent 
10. info nye ejere. 
11. Dato for næste møde. 
12. Eventuelt. 
 
Deltagere: Helena, Susanne, Hanne, Sven og Janne. 
 
Ordstyrer: Sven 
Referent: Janne 
 

1. Godkendt 
2. Godkendt 
3. Klage fra medlem Peter Faber (herefter PF) over resultat af DDC vinder 2021. PF har fået 

svar fra bestyrelsen. PF har herefter kontaktet Dansk Kennel Klub vedr. resultatet. Dansk 
Kennel Klub har svaret og givet samme svar som bestyrelsen. Bestyrelsen efterkommer 
henstilling om at tydeliggøre regelsættet. Sagen er afsluttet. 
 
Klage over Brugsansvarlig Helena Strøbæk (herefter BHUA) fra Lene Andersen (herefter 
LA), vedr. episode til prøvebid dagen inden DDC. BHUA er informeret om klagen og 
problematikken er gennemgået. Bestyrelsen er enige om at dette ikke skal gentage sig. 
Sagen er afsluttet. 

 
Dansk Kennel Klub har sendt mails vedr. revideret rallyregler og repræsentantskabsmøde 
tilmelding, som Hanne og Sven vil deltage.  
 
Medlem René Husher (herefter RH) har kontaktet kasserer Sven Bjerkhof med en 
ubehagelig og anklagende retorik, samt personlig angreb i forbindelse med ændring af 
DDC-regelsæt, som RH mente siddende bestyrelsen egenhændig har ændret. Dette blev 
drøftet med RH telefonisk og sagen er afsluttet. 
 
RH har kontaktet Avlsansvarlig vedr. fejl i stamtavle. Avlsansvarlig har undersøgt sagen og 
det konstateres at være korrekt. Dansk Kennel Klub er informeret og de har rettet deres 
fejl.  RH henvender sig vedr. Dansk Dobermann Cups katalog, som er sponseret og 



udarbejdet af LA og Jin Suhr. Fejlen bestod i, at en hund var opført med forkerte opdrætter. 
Bestyrelsen var opmærksom på fejlen. Kataloget var trykt og fejlen stammer fra Dansk 
Kennel Klub, da det er herfra oplysninger kommer. Sagen er hermed afsluttet.  
 
Eksempler på standard svar på mails er under udarbejdelse.  
 
På de sociale medier Facebook blev dommerseddel fra DDC lagt ud i en tråd. Bestyrelsen 
har haft kontakt med Brugshundeudvalgets formand Ella Laursen og dommer Lena Carlsen 
(herefter LC) vedr. offentliggørelsen af dommerseddel. LC har konstateret at ingen andre 
end hende selv, har rettet på dommerseddel, som bestyrelsen beskyldes for og LC har den 
holdning at det er uacceptabelt at en dommerseddel bliver offentliggjort uden hendes 
samtykke. LC ønsker at tage denne problematik op i DKK brugshundeudvalg.  Bestyrelsen 
har sendt mail til de personer som har haft dommersedlen i hænderne eller lagt det op på 
Facebook, for at opklare hvordan den er endt på Gribskovs Facebook gruppe. To ud af tre 
har svaret at de ikke kender til det og medlem som har lagt dommerseddel op på 
Facebook, ønsker ikke at svarer på, hvor dommerseddel er fundet det på nettet. Pt. er DDC 
regelsættet sådan sammensat at point ikke skal offentliggøres og burde derfor 
efterkommes. 
 
Medlem Jin har lagt resultater for DDC udstiilingsdelen ud på sin Facebook profil, hvor alle 
DDC deltagende hunde prædikater fremgik. Medlem er orienteret om, at det ikke er etisk 
korrekt at udlægge andres resultater, heller ikke selvom det kan findes på nettet. Medlem 
er henstillet til, kun at lægge eget resultat ud, da det ikke er alle som bryder sig om at deres 
resultat bliver offentliggjort på den måde. Sagen anses som afsluttet. 
 
Privat Messenger besked til bestyrelsesmedlem fra medlem PF vedr. konstituerede 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2021. PF mener, der ikke er spillet med åbne 
kort i forhold til bestyrelsesmedlem udtrædelse af bestyrelsen, hvorfor 1. suppleant 
træder til. Tidligere BHUA takker pænt af, i klubbladets maj udgave med fratrædelse til 
generalforsamlingen 2021. PF henstilles til at kontakte bestyrelsen pr. mail, hvilket ikke er 
sket, hvorfor sagen anses som afsluttet. 
 
Mail fra Diana Bentsen (herefter DB) vedr. reviderede regelsæt inden gen-etabling af 
Gruppe konkurrencen. Regelsættet er sendt til grupperne, for input og ønsker. Herpå har 
alle grupper svaret at de ingen tilføjelser har og dermed godkendt reviderede regelsæt. DB 
har dog alligevel en tilføjelse. DB er af den holdning at et medlem, som kun har været 
betalende medlem i et ½ år, ikke kan tilføre sine point fra en prøve, til en gruppe. DB 
ønsker dette tages med på kommende koordineringsmøde, hvilket efterkommes. 
  

4. Regnskabet holder sig inden for budgettet. Der er overskud på Dansk Dobermann Cup, 
som deles med Gruppe Storstrøm. Gruppe Storstrøm får tilsendt regnskabet og overført 
deres overskud. 
 

5. Efter henvendelse til og i samarbejde med Dansk Kennel Klub, er det konstateret at 
bestyrelsen har fulgt DDC regelsæt og kåret den rette Vinder.  

 
6. Der er pt. 5 ansøgninger på uddannelser. Hanne kontakter Karina Annesen. 

 



7. Medlemskortet er lavet. Der er lidt rettelser, som desværre ikke kommer igennem til 
webmaster. Mail vedr. medlemskort videresendes til Helena som har anden mulighed. 

 
8. Pernille er tovholder på DM i samarbejde med Helena. Planlægningen er i fuld gang.  

 
9. Der skal findes en ny sponsorkonsulent. Annonceres efter sponsorkonsulent i klubbladet.  

 
10. Janne arbejder videre med Info til nye hundeejere. Det bliver lagt ind i bestyrelsens 

Facebook gruppe, så der kan kommes med input. Herefter sendes det til Sarah. 
 

11. Næste møde: 23/9-2021 kl.19.00. Sven indkalder. 
 

12. Vedr. DDK reviderede vedtægter er disse indsendt til Dansk Kennel Klub, men der er ikke 
kommet svar retur.  

 
Arrangementet for på Midtjysk Greyhound Stadion var en fantastik oplevelse med glade 
hundeejere. Succesen bliver gentaget og Jin får grønt lys til at finde ny dato. 

 
 


