Bestyrelsesmøde Online 23.09-2021 kl. 19.00.
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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Indkomne post/mail/sms eller sociale medier.
Økonomi. – Sven
Nyt fra Avlsansvarlig – Susanne.
Nyt fra Brugshundeansvarlig – Helena.
DDK nye vedtægter – Sven.
Ny sponsoransvarlig - Janne
DDK-instruktør uddannelse - Hanne/Helena.
Medlemskort – Janne
Opslag sociale medier – Susanne
Informations folder hvalpe købere - Janne
Hjemmeside gennemgås af diverse ansvarlige – Janne
Bestyrelsens forslag til Koordineringsmøde – Janne
Ansvarsområder bestyrelsen – Susanne.
Dato for næste møde.
Eventuelt.

Deltagere: Hanne Lundahl, Susanne Skov, Helena Strøbæk, Sven Bjerkhof og Janne Wærum
Ordstyrer: Sven Bjerkhof
Referent: Janne Wærum

1. Dagsorden er godkendt.
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt.
3. Lene Andersen har igen henvendt sig vedr. DNA-test. Formand gensender det svar, som er sendt til
Lene engang.
Tilmelding til DKK inspirationsdage/repræsentantskabsmøde. Sven og Hanne skal huske at melde til 10/102021.
Mail fra Kurt Klim fra Gruppe Nordjylland, der gerne ville have været på træner kursus, men informeret for
sent af sin gruppe. Kurt er henvist til hvor kurset er lagt op, samt opfordret til at deltage, trods udløbet
tilmeldingsfrist. I telefonisk samtale med formanden oplyser Kurt at han desværre ikke kan få det til at
passe ind med andre planer denne gang, men tilmelder sig til næste kursus.
Bestillinger på resultatbøger. Er afsendt og i brug.

Kontakt fra Dobermann ejer fra Tjekkiet, som vil deltage på udstillingen i Gribskov. Den ene hund tilmeldte
hund er kuperet og kan desværre ikke deltage. Deltager har tilmeldt sine 2 hunde og betalt. Hvis denne
deltager vil trække den ene eller begge hunde, skal hun naturligvis tilmeldingsgebyr retur.
Forespørgsel på hvalpetræning i Nordsjælland. Medlem henvises til Grupperne på Sjælland.
Nyhedsmail fra DKK om rally og videresendt til Janne.
Mail fra Lea vedr. bookede lokale for afholdelse af DCM-foredrag, er blevet afmeldt stedet har dobbelt
booket lokalerne. Det vil sige, at DDK står uden lokaler til DCM foredraget. Lea er stadig tovholder på
arrangementet og fortsætter med at finde passende lokale. Bestyrelsen vil også se sig om efter muligheder.
Eksteriør Dommer aspirant mangler at dømme Dobermann fra Grp.2 og hun har ønsket at deltage i
udstillingen sammen med Rada i Gribskov. Dette imødekommer vi, da det er vederlagsfrit for DDK.
Mail fra DKK om at Pernille Marie Nielsen er godkendt som Brugshundedommer uddannelsen, men da DKK
har en del aspiranter i gang, er Pernille sat på venteliste. Pernille har fået samme mail.
Siden sidste bestyrelsesmøde har DDK fået 3 nye medlemmer og alle har modtaget velkomstbrev. I 2021
har 3 medlemmer opsagt deres medlemskab. Pt. er der 152 medlemmer, hvilket er en fremgang på 51
medlemmer siden 1/1-2021.
Gruppe Storstrøm har sendt mail med anmodning om at flytte træningsplads og denne træningsplads er
blevet godkendt. Adressen er Chr. Richardtsvej 33 (bag Iselinge Hallen) 4760 Vordingborg. Der er nu adgang
til toiletter og klubhus i samarbejde med anden hundeklub. Sven opdaterer adresse på hjemmesiden.
4. Regnskabet ser godt ud og økonomien går den rigtige vej. Der er 135.700 kr. på drift kontoen og
der er 83.800 kr. på kontingentkontoen.
Sven spørger hvorfor der er 2 kontoer og ønsker at samle kontoerne til en. Sven kontakter banken og få
samlet det til en konto.
Sven er ellers glad for regnskab programmet Billy. Programmet er smart og nemt på nogen områder og
på andre, meget besværligt. Sven bibeholder programmet året ud og bestyrelsen evaluerer det på
Svens erfaringer.
Udstillingen i forbindelse med DM, har givet et underskud, dog skal regnskabet gennemgås igen. Noget
af grunden er baseret på Covid-19, heraf følger tests og med kort varsel bestilling af rejseudgifter til
udenlandsk dommer. Det har været svært at få sponsorer. DM har umiddelbart givet et lille overskud.
5. Avlsansvarlig har modtaget mail fra Helena Strøbæk om at Tyson er blevet klubchampion og skal
have diplom.
Der bliver lavet nyt opdateret diplom, da nuværende er med tidligere DDK-logo.
Der er mentalbeskrivelse d. 17/10 med 8 tilmeldte + ZTP er næste arrangement d. 30/10.
6. Helena har modtaget resultater Brugsprøver fra DM og IGP prøve fra Gribskov. Disse er lagt ind på
Hundeweb. DM forløb rigtig godt og der var en meget god stemning.
Der skal findes lokale til Koordineringsmøde, som Helena arbejder videre på. Placering nær Korsør.
7. Vedtægterne er godkendt af Dansk Kennel Klub. Vedtægterne er lagt op på hjemmesiden.

8. Hanne oplyser Simone Elsgaard muligvis vil være sponsor ansvarlig og Sven spørger hende næste
gang de ses.
9. Træner uddannelsen er gået i gang og der kommer positive tilbagemeldinger fra kursisterne.
10. Mike kan ikke løse det for klubben og vi må vende tilbage til webmaster. Hanne forsøger at få
kontakt til Webmaster.
11. Hvilke opslag skal bestyrelse have ansvar for at bliver lagt ind på sociale medier og klubblad. Det
besluttes at vindere af mesterskaber, DDC og Guld, sølv, bronze hund, Vinderudstillinger vinder af
hundeførerkonkurrencen og verdensmesterskaber lægges ud af bestyrelsen.

12. Janne har ikke fået input fra bestyrelsen eller fået respons fra medlem som ønskede uddybet
folder. Så folder lægges i dvale indtil videre og der bruges den nuværende.
13. Hjemmesiden gennemgås af bestyrelsen, med hvert sit ansvarsområde. Hanne er tovholder på at
uddele ansvarsområde til hvert medlem.
14. Regelsæt og vedtægter vedr. træningsplads. Blandt andet skal DKK, som alternativt medlemskab
for at kunne træne IGP på træningspladserne. Instruktører, trænere og figuranter er ikke forsikret
af DKK.
DDC-regelsæt skal opdateres.
Hundeførerkonkurrencen præmie evt. omlægges til gavekort på 1000 kr. til brug i DDK.
Det er medlemmernes møde og de skal derfor stille med en referent. Dette vil blive beskrevet
sammen med dagsorden. Grupperne skal koordinere hvem der skal vælges til referent til mødet, så
det er på plads inden. Dette bedes grupperne give besked om til bestyrelsen.
15. Der laves en opgavebeskrivelse på hvert medlem i bestyrelsen. Der skal udarbejdes manualer til
hvert arrangement, en slags køreplan for f.eks. DDC. Sven har en brugbar skabelon, som sendes til
øvrige medlemmer.
16. Dato for næste møde er: 29. oktober 2021 kl. 19.00
17. Bestyrelsen taler om at dommer og figuranter skal vælges i samarbejde med gruppen som afholder
arrangementet.
Formanden takker for god ro og orden.

