Bestyrelsesmøde Online 29.10-2021 kl. 19.00.
Dagsorden
Valg af ordstyrer og referent
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
3. Indkomne og udgående post/mail/sms eller sociale medier. Lene + Allan osv.
4. Økonomi. – Sven
5. Medlemstal
6. Generalforsamling 2022 – dato + sted og genopstilling.
7. Nyt fra Avlsansvarlig – Susanne. (DCM og Mentalbeskrivelse)
8. Nyt fra Brugshundeansvarlig – Helena. (ØM)
9. Udstilling Gribskov - klager
10.Siden sidst. Sponsor ansvarlig + ansvarsområder hjemmeside
11.Inspirationsdage DKK
12.Forslag Koordineringsmøde. Se under filer i Facebook gruppen for
bestyrelsen.
13.Eksteriør dommer indstilling.
14.Dato for næste møde.
15.Eventuelt.
Deltagere: Helena, Susanne, Hanne og Janne. Sven deltager da han har fyraften fra
punkt.
Ordstyrer: Janne
Referent: Janne.
1. Godkendt
2. Godkendt.
3. Lene Andersen: modtaget forslag til koordineringsmøde. Det er lagt som bilag
i dagsorden.
Lene Andersen: Klage over manglende BHUA eller bestyrelsesmedlem til ØM.
Bestyrelsen var i den situation, at det ikke var muligt at deltage pga. arbejde,
repræsentants møde i DKK osv. Husk nu på Bestyrelsen er frivillige og
bestyrelsen tilstræber at deltage, såfremt det er muligt for bestyrelsen.

Lene Andersen: Mail at koordineringsmødet altid ligger sidste søndag i
oktober. Det er dog aftalt på Koordineringsmødet 2020, at afholdelsen blev
rykket til 7.11.2021 pga. andre arrangementer. Tilmelding 1 pers. til
koordineringsmødet. Dette er meddelt Lene.
Michelle Hansen: Tilmelding Koordineringsmøde 2 pers. Gruppe Storstrøm
Jin Suhr: Tilmelding Koordineringsmøde 1 pers.
DKK: Nye regelsæt for Rally og Hoopers 2022.
Anette og Kurt Klim: Der er dags dato modtaget ønske om hjælp til at
genetablerer Gruppe Nordjylland. Der er ikke længere samarbejde i
nuværende bestyrelse og formanden er på opfordring blevet bedt om at
trække sig. Dette ønsker formanden ikke og derfor har Annette og Kurt
indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling 19/11-2021 på baggrund af
formandens manglende tilstedeværelse på træningspladsen, rekruttering af
gruppens medlemmer til PH, mistillid til formanden pga. tilbageholdelse af
informationer og beslutninger taget egenhændigt, samt ikke overholdt
tavshedspligt. Janne har tilbudt sig som kontaktperson.
Diana Bentsen: Forespørges om dispensation for afholdelse af prøver for
resten af 2021 fordi Gruppe Nordjylland pt. har meget lav aktivitet, mangler
trænere og figurant.
Svar: Bestyrelsen giver hermed Gruppe Nordjylland dispensation til ikke at
skulle gennemføre brugsprøver på baggrund af lav aktivitet og Gruppens
nuværende situation. Dispensation gives for resten af 2021 og hele 2022,
såfremt dette ønskes. Dispensation er gældende uanset bestyrelsens
sammensætning.
Diana Bentsen: Sender en bekymringsmail vedr. gruppe Nordjylland. Diana
meddeler bestyrelsen at hun går som formand og træner til
generalforsamlingen 2022. Diana er bekymret for om gruppen i 2022 har
trænere og figurant, samt om Gruppen kan stille en bestyrelse. Diana
meddeler i samme mail, at 2 medlemmer gerne vil være en del af bestyrelsen.
Bestyrelsen har besvaret at vi i samarbejde kan finde en løsning. Janne er
tilbudt at være kontaktperson.
Allan Berling og Martin Frederiksen: Der er sendt mail til vedr. tak for
hjælpen i forhold det store arbejde med redigering af DDK ’s vedtægter.
4. Udsættes, da kasserer er på arbejde.
5. DDK har fået 4 nye medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde d. 23/9-2021.

6. Generalforsamling 2022 søndag d. 27/3-2022 kl. 12.30. Janne kontakter Vinde
Helsinge forsamlingshus for dato og pris for en hel dag incl. Kaffe, sandwich og
1 drikkevarer pr. person. Hanne er tovholder for at kontakte og booker
ordstyrer fra DKK. På valg: Hanne, Sven og Helena. Indkaldelse og dagsorden
sendes til godkendelse hos DKK’s ordstyrer.
7. Mentalbeskrivelsen forløb godt med 8 deltagende dobermann og 2 andre
racer. Alle have en god oplevelse og var tilfredse med arrangementet. Der var
en god og let tone, samt hjælp fra de 4 mentalbeskrivere. Der var en god
tilgang til hundene og øje for at hundene kom godt igennem beskrivelsen.
Arrangementet gav overskud.
DCM-foredrag: Susanne samler op på deltagerantal, lokale og IT-værktøjer.
8. I søndags blev der afholdt ØM i Gruppe Gribskov. Resultater ligger på Gruppe
Gribskovs Facebook side. Godt klaret og tillykke alle sammen. Tillykke til ØM
mester Peter Faber.
9. Klager over udstilling i forbindelse med ØM i Gribskov. Der er desværre
kommet flere klager efterfølgende.
Klage 1: Ringsekretær beskriver en person fra Gruppe Gribskov, der behandler
hende uanstændigt. Denne person er højtråbende og uforskammet både når
Ringsekretær stiller spørgsmål og når personen står lige uden for
ringsekretær/dommer telt. Samme person stopper som pludselig udstillingen
fordi dommeren ville have mad, selvom dommeren blot have bedt om noget
at drikke. Der var ikke stillet forplejning frem til dommere og ringsekretær.
Ringsekretær har aldrig i sin tid hos DKK oplevet noget lignende og magen til
pinagtig opførsel.
Klage 2: går på samme person, der fra sidelinjen tæt på dommerteltet, taler
nedværdigende om udstiller. Disse nedværdigende kommentarer er både
vedr. udstillers beklædning, hendes hunds eksteriør og fremføring af hunden i
ringen. Der stilles forslag om at det ikke er muligt for tilskuere at stå så tæt på
udstillings ringen og dommer telt.
Klage 3: Helt nyt medlem fortæller at samme person som i øvrige 2 klager
fuldstændigt ødelagde stemningen for alle andre. Deltager finder det
uacceptabelt at man tillader denne person at opførsel på en udstilling.
Personen kritiserer højlydt deltager i ringen på en usportslig og upassende
måde. Deltager finder det ærgerligt at Gruppe Gribskov ikke ønsker at deltage
i pokaluddelingen, fordi det gave forvirring idet var Gruppe Gribskov der have

skaffet sponsor gaverne. Deltager foreslår at pauser indlægges i programmet.
Hvilket også er almindelig kutyme på udstillinger.
Svar til klagere: På baggrund af klagerne, vil der blive taget kontakt til Gruppe
Gribskovs formand. I denne dialog vil det blive gjort klart, at denne persons
upassende adfærd ikke er acceptabel til et arrangement i DDK-regi. Dette
gælder både udstilling og brugsprøver, ligeså koordineringsmøder og
generalforsamlinger. Der vil blive spurgt ind til, hvorfor Gruppe Gribskov
ønskede at afholde denne udstilling og ikke i stedet fravælge at afholde
arrangementet. Vi vil bestræbe os på at efterkomme klagernes forslag til
forbedring af stemningen ved en udstilling. Bestyrelsen gør opmærksom på,
at denne person ikke er velkommen på DDK-udstillinger, så længe denne
adfærd fremføres.
Avlsansvarlig kontakter Gruppe Gribskovs formand.
Samme person råber op om og overfalder verbalt DDKs formand, at DDK’s
bestyrelse skulle have sørget for katalog for udstillingen og dette bruges der
meget tid på at gøre opmærksom på. Trods katalog oversigt var sendt til
Gruppens formand til udskrivelse. Gruppens formand afviser at have
modtaget mail herom. Det skal dog siges at det er bestyrelsens ansvar at have
kataloger med. Avlsansvarlig var ikke orienteret om dette, og eftersom de
udstillinger avlsansvarlig har været med til, som bestyrelsesmedlem, har
gruppen som afholdt udstilling selv sørget for kataloger. Avlsansvarlig
beklager at dette og vil fremadrettet være opmærksom på at spørge
afholdende gruppe om de ønsker bestyrelsen sørger for kataloger.
10. Simone Elsgaard vil gerne være sponsoransvarlig fra 2022. Det glæder vi os
til.
Hanne arbejder videre på fordeling af arbejdsområder på DDK’s hjemmeside.
11.Godt og lærerigt arrangement. Sven lægger link op, så vi alle kan se det
forskellige der blev taget op til repræsentantskabsmødet og
inspirationsdagene. DDK foreslog at resultatlisterne tilrettes sådan, at chip nr.
bliver tilført og de kan udskrives på et ark, i stedet for mange. DKK foreslog
fælles platform for kasserer i specialklubber og kredse. Dette var der stor
opbakning til og DKK arbejder videre på det.

12. Indkomne forslag til Koordineringsmødet er gennemgået og kommenteret.
Tilmeldingsfristen er 3. november og kun få har tilmeldt sig.
13.Bestyrelsen kan ikke længere stå inde for indstilling af eksteriør dommer og vil
kontakte DKK herom. Indstillede person modarbejder DDK arrangementer og
undlader at deltage i dem.
14. Næste møde torsdag d. 18. november 2021 kl. 19.00. Sven sørger for
indkaldelse på Team.
15. Der er allerede god tilmelding til juleudstillingen. Der er stadig plads til flere.

Ordstyrer takker for god ro (næsten) og orden.

