
DDK-bestyrelsesmøde Online fredag d. 28. oktober 2022 kl. 19.00

(ændret til søndag d. 30. oktober 2022 kl. 18.00)

Deltagere: Susanne, Hanne, Sven, Pierre og Janne

Valg af ordstyrer: Janne

Valg af referent: Janne

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden er godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet er godkendt.

3. Indkomne og udgående post/mail/sms eller sociale medier. 
- Post fra DKK vedr. inspirationsdagene, webinar, dommer ansøgninger til diverse 

udstillinger. 
- Post fra DKK vedr. et kuld hvalpe på 10 uger som var anmeldt for sent og hvor 

hanhundens HD-statur ikke var kendt. Bestyrelse anbefalede ikke registrering, dog 
valgte DKK alligevel at godkende kuldet. DDK blev ikke informeret af DKK. 

- Post til Avlsansvarlig fra ikke medlem vedr. spørgsmål om anbefalede 
avlsrestriktioner. Mail besvaret.

4. Økonomi. 
Pt. 197.000 kr. på kontoen. Alle regninger er betalt. DDK har kontaktet Agria vedr. 
sponsorbeløb. DDK skal sende regning til Agria for at få pengene udbetalt. 

5. Medlemstal
Pt. omkring 149 medlemmer, mod 139 medlemmer ved bestyrelsesmøde i juli.
Vi har modtaget en udmeldelse.

6. Koordineringsmøde – forslag BS og indkomne
Der er ingen indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen bestræber sig på at deltage på gruppernes 
arrangementer, dog er bestyrelsen ikke forpligtet til at møde op. 

Bestyrelsen kan få godtgjort mer-udgifter efter DKK´s km. sats.

Oplysning til Koordineringsmødet: I år skulle der i realiteten være figurant mønstring. 
Brugsansvarlig mener, at mønstring i DDK bør nedlægges, da figuranterne alligevel 
skal være mønstret i Schæferhundeklubben for at løbe til prøver i andre klubber. 
Bestyrelsen er enig og mønstringer afholdes kun i DDK regi, hvis en figurant ønsker 
dette. Mønstringen vil så foregå i forbindelse med en brugsprøve. 



- Tilmeldte
Peter og Frederikke + Gruppe Storstrøm 2 + Gruppe Kolding 2 + Gruppe Nordjylland 1 
+ Avlsansvarlig og Formand.

7. Generalforsamling 2023 – 
Der er fundet lokale i Fredericia. Indkaldelse sættes i december klubbladet.
Susanne – modtager genvalg og Janne er på valg.
Sven trækker sig fra bestyrelsen på næstkommende generalforsamling. 

8. Nyt fra Avlsansvarlig 
- Uddannelse af ringpersonale.

Madlén Steen har meldt sig til uddannelsen som starter første weekend i januar.
- Juleudstilling / Janne – tilmeldte og julemiddag.

Der er gang i tilmeldingen. 
Dommer skal hentes om lørdagen kl. 19.10 i lufthavnen og skal retur til lufthavnen kl. 
18 med afrejse 20.00

- HD / Hanne og Susanne.
Avlsansvarlig og formand har en masse i gang i forhold til HD-resultater og indhenter 
resultater fra personer som har fået et resultat fra DKK og andet fra udlandet. 
Formand har et møde med Sundhedsudvalget og Helle Porschowsky når der er samlet 
materiale om dobbelt HD-resultater. Der kommer mere i december klubbladet.

9. Nyt fra Brugshundeansvarlig 
- VM
Tillykke til Demon og Peter med et godt resultat til WM 2022 i Italien. A 78 B 86 C 92 = 256
point og en 19. plads ud af 41 deltagere. 

10. Medlemskort – manglende og 2023
Vi håber på at kunne præsentere App’en ”Min forening” som også vil fungere som 
medlemskort i 2023. Gennem ”Min forening” kan klubben lægger nyheder osv. ind. 
App’en er gratis.

11. Siden sidst.
Der er ingen løse ender fra sidste bestyrelses referat.

12. Hjemmeside
Der arbejdes på at opdaterer de sidste ting på hjemmesiden.

13. Aktiviteter - Online dyst/Janne
Janne udarbejder et oplæg til en online prøve med forskellige udfordringer for hund og 
fører.



14. Nyt fra træningspladser
Gruppe Storstrøm vil gerne have mindst 1 medlem på træner uddannelsen i 2023. 
Der er kommet en ny gruppe i Kolding. 2 af medlemmerne er uddannet på DDK 
trænerkursus.  Gruppe Gribskov har velafholdt DM.

15. Dato for næste møde.
Januar 2023

16. Eventuelt.
Der har desværre været uorden i Dansk Dobermann Klubs mailsystem og hjemmeside. 
Heldigvis kører det igen. Bestyrelsen håber, at hører fra medlemmer, som ikke har fået 
svar på mails. Bestyrelsen beklager.

Hvert bestyrelsesmedlem udarbejder sit egent jobprofil/ansvarsområde til næste 
bestyrelsesmøde. 

Hanne har indhentet et tilbud til udstillingsgulvet og forsøger at finde diverse sponsorater 
som tilskud til udgifterne. Der er kommet lidt ind allerede.


