Referat af koordineringsmøde 2021
Fremmødte er:
Hundefører uden tilhørsforhold: Frederikke Larsen, Peter Faber og Lene Andersen
Gruppe Gribskov: Jin Suhr
Gruppe Nord Jylland: Annette og Kurt Klim Sørensen
Gruppe Storstrøm: Michelle og Lars Jacobsen
Bestyrelsen: Susanne Skov og Hanne Lundahl. Hanne er stedfortræder for sygemeldt BHUA.

1.Valg af ordstyrer: Michelle Jacobsen
2. Valg af referent: Lars Jacobsen
3. Nyt fra grupper og hundefører repræsentanter:
Gribskov: Jin fortæller at de har pt. 19 medlemmer. De har i år afholdt ØM og en udstilling. Jin
oplyser, at Gruppe Gribskov har modtaget en undskyldning af DDK’s bestyrelse, for ikke at have styr på
udstillingen 24/10. Dette protesterede Hanne Lundahl mod. Det var avlsansvarlig Susanne Skov der har
beklaget overfor Gruppe Gribskov formand Louise Jensen-Agerkilde, at der var sket en misforståelse vedr.
ansvaret for udstillingskatalogerne.

Nord Jylland: De arbejder på at få en figurant til gruppen. De har fået dispensation for ingen
prøveafholdelse i 2021. Kurt fortæller om at der er kommet en udskiftning af formand og håber på
at få gruppen bygget op igen, da de pt. Er nede på 10 medlemmer.
Storstrøm: Har i år afholdt DDC og skal afholde juleudstilling lige om lidt. Gruppen er flyttet til en
ny træningsplads (den hvor DDC blev afholdt) og den er godkendt af BHUA. Der er adgang til
toiletter og der er kommet et samarbejde med agility klubben, som allerede holder til på plads,
om klubhus. Storstrøm har pt. 33 medlemmer, med 17 dobermann i klubben. Der er hvalpehold og
lydigheds- og motivationshold om lørdagen samt c-arbejde. Om mandagen er der rally og carbejde. Der er opbygget et godt socialt sammenhold i gruppen med fællesspisninger og ture
sammen. Storstrøm har tre medlemmer med på DDK’s træner kursus.

2. Planlæggelse af mesterskaber og udstillinger i 2022 og 2023
2022:
Gribskov: tager DM og en udstilling, men understreger at hovedbestyrelsen står for
kataloger. Susanne har givet svar om at det gør de. De beder derudover også hjælp til
afholdelse af udstillingen af hovedbestyrelsen.
Nord Jylland: DDC og mentalbeskrivelse i efteråret.
Storstrøm: afholder juleudstilling igen i 2022, evt. en dobbelt. Derudover afholder
Storstrøm en mentalbeskrivelse i foråret og vil afholde en sommerdyst til sommer.

2023 planlægges på næste års koordineringsmøde.
Forslag: Når der er DM på Sjælland, skal der ikke være ØM og modsat, når der er DM i
Jylland, er der ingen JM. Hovedbestyrelsen afholder JM i 2022.

3. Præsentation på dagen af revideret regelsæt for DDC.
Det nye regelsæt bliver læst op for DDC. Hetzhalsbånd bliver ændret til hetz/ bredt
læderhalsbånd. Frederikke vil godt have at very good eller excellent i udstillingen for at
komme videre. Bid del skal mindst være SG. De nye regler offentliggøres i klubbladet og
under nyheder på hjemmesiden.
4. Indkomne forslag
Forslag stillet af Gruppe Nordjylland, indsendt af Diana Bentsen. Se bilag 1
Gruppe Nord Jylland har valgt at trække forslaget, fordi forslaget er indsendt egenhændigt
af tidligere formand.
Forslag indsendt af Lene

Andersen. Se bilag 1

Forslag 1: Bestyrelsen skal så vidt muligt være repræsenteret til arrangementerne. Hvis
de ikke kan komme, meldes det ud til den pågældende gruppe, så tidligt som muligt.
Ændring af DDC-regelsæt,
Forslag 2 er der enighed i grupperne om at ændre til det som Frederikke foreslog under
punkt 6.
Forslag 3 slettes.
Forslag 4: Hvis hund bliver disket pga. af angst, f.eks. bliver skræmt væk 2 gange i træk,
er der enighed om at hunden ikke skal have lov at stille op igen, så vi på den måde kan
passe på hundens velbefindende.
Forslag 5: Hundefører får en beskrivelse af bidearbejdet efter udførelse. Til
præmieoverrækkelsen får hundefører både prædikat og point

-

Forslag 2+3 stillet af Bestyrelsen
o Revideret vedtægter og regelsæt træningspladser. Se bilag 2+3+4
o Revideret og genoprettet regelsæt gruppekonkurrence – Grupperne sagt ja,
men giver det enig med 3 grupper? Se bilag 5+6

Forslag 2 under godkendelse: godkendes.
Under afsnittet ansvarlig, ændres til ”faste trænere samt figuranter skal foreligge
medlemskab af specialklub.” Begrundelsen er at de skal forsikres inden for
specialklubben.
Under afsnittet plads/rekvisitter er der enighed om at grupper ikke skal have
dispensation på ubestemt tid, men max 2 år. Der er forslag til hovedbestyrelsen om
at give økonomisk opstartshjælp til nyopstartede grupper.
Der er et forslag om at ændre navnet fra minimumsvedtægter for træningspladser
til minimumsvedtægter for grupper.
Gribskov er ikke interesseret i at man kan være bestyrelsesmedlem uden ejerskab
af en dobermann. De andre til koordineringsmøde var for.
Begrundelse: Når man er medlem af en lokalklub plus DDK, så har man interesse for
racen. 4 for, 1 imod.
Grupperne opfordres til selv at have nedskrevet i deres vedtægter om hvornår et
medlem er stemmeberettet.
Hovedbestyrelsen overtager ikke træningspladsen. Hovedbestyrelsen underrettes
efter en ekstra ordinær generalforsamling ved lukning.

Forslag 3.
En IPG 1,2,3 giver 6 point og ikke 4 point som der står i forslaget.
Gruppekonkurrencerne skal være som i hundeførerkonkurrencen.
Bilag 6: Hundefører må ikke være i restance hverken i DDK eller i grupperne. Ved
første indgivelse af point, vælges gruppe point. Ved point lighed i grupperne, deles
der og laves en ekstra pokal. Grupperne syntes egentlig ikke det var fair, men på
den anden side var det ikke noget, nogle af dem havde oplevet var sket. Hvis det
sker, tages det op på det næste koordineringsmøde.

5. Evt. (Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt.)
• Lene spørger til om hjemmesiden kan opdateres ang. dato på koordineringsmøde. Hanne
fortæller at er webdesigner fjernet som administrator og der er hyret et firma til
vedligehold og lign. Da der har været en del klager omkring det.

•

Lene fortæller at der er mulighed for at åbne en ny gruppe på Horsens sportshundeklubs
træningsplads, hvis nogle skulle være interesseret i dette og stå for driften af den nye klub.
Dette ville være i samarbejde med Horsens sportshundeklub.
Koordineringsmøde 2022 afholdes 6. november vest for Storebæltsbroen.

