
Dagsorden Online Bestyrelsesmøde 10. marts 2022 kl. 19.00 

Deltagere: 

Referat: 

Ordstyrer: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

3. Indkomne og udgående post/mail/sms eller sociale medier.  

4. Økonomi.  

5. Medlemstal 

6. Generalforsamling 2022  
- Tilmeldinger 

- Bestilling af sandwich. 

- Dagsorden. Se bilag 1+2+3+4 

- Bestyrelsens forslag. 

7. Nyt fra Avlsansvarlig  

8. Nyt fra Brugshundeansvarlig  

9. Ny Webmaster 

10. Klubblad 

11. Siden sidst.  

12. Uddannelse 
Datoer – Janne 

Tilmelding - Janne 

13. Træningspladser 
  Gruppe Nordjylland - Janne 

 Gruppe Storstrøm - Janne 

           Gruppe Gribskov  

14.  Dato for næste møde. 

15. Eventuelt. 

 

 

 

 
 

 

 



Referat Bestyrelsesmøde 10. marts 2022 Online 

Deltagere: Hanne, Susanne, Janne og Helena. Sven deltager ikke, pga. Sven arbejder ved 

militæret/krig i Ukraine. 

Ordstyrer: Janne 

Referat: Janne 

1. Godkendt 

2. Godkendt 

3. - Korrespondance med Hans Jørn Bentsen vedr. disciplinærsagen ikke er skrevet ind i 

noget referat. Bestyrelsen fandt det ikke nødvendigt at fremlægge fakta om sagen, af 

hensyn til alle involverede. Sagen er også den, at disciplinærsagen ikke har været 

afsluttet, da Dansk Dobermann Klub ønskede yderligere forklaring på årsag til 

beslutningen. Dansk Dobermann Klub har bedt Dansk Kennel Klub om et fysisk møde. 

Dette er desværre ikke sket endnu og sikkert på baggrund af Covid-19. Involverede i 

sagen har modtaget brev fra Dansk Dobermann Klub vedr. sagen og dette er vedhæftet 

dette referat. Heri står blandt andet at involveret trak sig fra bestyrelsen i tid og derfor 

kunne disciplinærnævnet ikke behandlet sagen. På foranledning af Hans Jørn Bentsen er 

korrespondensen vedr. disciplinærsagen vedhæftet. Se bilag. 

- Udsat til næste møde pga. kassererens fravær. 

- Vedr. nye pladser i 2022 bliver slettet i artiklen. Åbning af plads i Nordsjælland er 

udsat af personlige årsager. 

- Bestilling af 2 resultathæfter til Brugsansvarlig. 

- SMS fra medlem, som efterspørger klubbens visioner og er blevet henvist til 

hjemmesiden og vedtægter §2.  

- Dansk Kennel Klub gør specialklubberne opmærksom på, at en del klubber bliver 

hacket og DKK har lagt en hjælpe guide op på DKK hjemmeside. 

- DKK har masser af webinar i udbud til en favorable pris. 

- Hund i fokus 2022 i DKK 2+3+4 september. 

- Dansk Kennel Klub har en indsamling til Ukraines Hunde og man kan aflevere på 

Vilhelmsborg eller i Solrød. Dansk Dobermann Klub laver en indsamling for 

medlemmerne til Ukraines Hunde. Avlsansvarlig laver denne indsamling og slår det op 

i Facebook Gruppen og på hjemmesiden. 

- Avlsansvarlig opfordrer medlemmerne til at være mere ansvarlige og omhyggelig i 

forhold til, indsendelse af dokumenter til ZTP. Det har været problemer i forbindelse 

med kvaliteten fra nogle af de tilmeldte. Det er et stort arbejde til at tilrette 

dokumenterne til videresendelse. 

- Vi har tilbud fra Sportsstore365.com om klub hættetrøjer 179 kr. stk. med logo for og 

bag, samt logo af firmanavn nederst på trøjen. Vi sammenligner priser hos Footprints 

inden vi beslutter os. 

- Mail fra et ikke medlem vedr. uenighed med et gruppemedlem. Bestyrelsen kan 

desværre ikke gøre andet end at kvitterer for modtagelsen, da der hverken er nævnt 

navn eller gruppe. Sagen er hermed lukket. 



4. Kasserer ikke tilstede og derfor udsat til næste møde. 

5. Kasserer ikke tilstede og derfor udsat til næste møde. 

6. Det går langsomt med tilmeldingen på trods af, at det stod i december bladet. 

Der skal bestilles sandwich 14 dage før. 

Dagsorden til generalforsamlingen er godkendt og sendes videre til dirigenten. 

Forslag til generalforsamlingen er godkendt. 

 

7. Avlsansvarlig arbejder med HD-resultater på grafer og sammenligner danske HD-

resultater med de skandinaviske. Avlsansvarlig har undersøgt resultaterne fra Tyskland 

og her viser resultaterne at kun 16 ud af 190 dobermann, ikke har A eller B hofter. Hvor i 

mod de danske resultater er rystende dårligere. I Sverige har 66 % af dobermann racen 

fået C- hofter eller værre i f.eks. 2020. Det virker usandsynligt at med den hundevelfærd, 

vi har i Skandinavien, at vores hunde har så dårligere hofter. På trods godt foder, 

træning, vedligeholdelses træning og trods HD frie forældre gennem flere generationer 

osv. Avlsansvarlig har også kontaktet Italien/Polifone om der kan skaffet en lignende 

dokumentation til sammenligning. Der er også taget kontakt til anden racer vedr. deres 

HD-resultater. 

Der er god tilmelding til den kommende ZTP fra Sverige, Tyskland og Danmark. 

8. Ikke noget nyt. Der er 7 tilmeldte hunde til Jysk Mesterskab, heraf 4 dobermann. 

9. Forslag om at alle digitale blade lægges ind på hjemmesiden, hvor medlemmerne kan gå 

ind med password. Derved har de altid adgang til et bladet. Der er flertal for, at dette 

gennemføres. Der har desværre været en fejl med linket til december bladet og det 

beklager bestyrelsen. Der skulle være rettet op på dette. 

10. Klubblad er næsten færdig. Der afventes lidt artikler endnu, inden det kan udgives. 

11. Ikke noget. 

12. Dato 28. maj er der Væddeløb i Bjerringbro og derfor er uddannelsesdagen på Basis 

instruktøruddannelsen rykket til 29. maj. 

Der er pt. 5 tilmeldte, heraf 1 ikke-DDK-medlem. 

13. Nordjylland: Der har været Generalforsamling som forløb i god ro og orden. Der er fuld 

gang planlægning af DDC. Et bestyrelsesmedlem er bekymret for om placering for 

afholdelsen er hensigtsmæssigt i forhold at der er mange almene danskere til stede. 

Stedet er vant til forskellige former for hunde arrangementer. Måske kan det være en 

fordel at være offentlig, give information og være oplysende om vores hundesport. 

14. Storstrøm: Der er stigende medlemstal igen efter Covid-19. Ca. 30 medlemmer og 

omkring halvdelen dobermann, ca. 10 andre brugsracer, samt en god blanding af 

forskellige hunderacer for resten. Skal afholde første Mentalbeskrivelse d. 19.3.2022. Der 

er afholdt et webinar om Mental arv med Helle Mulvad.  

Gribskov: intet nyt. 

15. Næste møde: Konstituerende møde efter Generalforsamling. 

16. - Janne har modtaget et USB fra Hans Jørn Bentsen vedr. medlemsliste fra 2019 o.l. Bl.a. 

også om indmeldelses dato, som bestyrelsen har efterlyst i DDK’s Facebook side. Hans 

Jørn Bentsen oplyser at disse oplysninger er blevet videregivet og afleveret hos medlem, 



i forbindelse med daværende bestyrelsen afgik. Janne gennemgår listerne og 

indmeldelsesdatoer. 

 

- Hanne arbejde på at arrangerer et webinar omhandlende Bobbing Head syndrom. Der 

er ingen som ved hvad årsagen er til dette og hvis man undersøger det på nettet, 

kommer der mange forskellige meninger/årsager op og neurologer fra DKK oplyser at 

der er usikkerhed om hvorfor det opstå.  Samme neurolog fortæller også, at er 

temmelig vanskeligt at konstaterer epilepsi. Det ville være interessant at undersøge 

om nogen kan finde rette årsag og for at lukke de mange ”fortællinger” som huserer 

blandt Dobermann ejere og bestyrelsen håber at få stablet et sådant webinar til 

udbud. 

 

- Kalender opdateret marts 2022. 

 

- Sponsoransvarlig Simone Elsgaard gør et fremragende arbejde i forhold til at indhente 

aftaler med sponsorer af forskellig slags. Både som medlemsfordele og decideret 

sponsor målrettet et bestemt arrangement eller målgruppe. DDK’s bestyrelsen er 

taknemmelig for det Simone indtil nu har opnået af aftaler. Se mere på hjemmesiden.  

 

- Vedr. medlemsudmeldelse. Hvis et medlem melder sig ud, får denne så svar fra DDK? 

Hvis ikke, bør DDK så ikke takke for medlemmet for at støtte klubben og evt. 

medsende et tilfredshedspørgeskema? Janne laver forslag til næste møde. 

 

Referent takker for god ro og orden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilag 1 

       Indkaldelse Generalforsamling  

                       Dansk Dobermann Klub 2022 

 
                 Sted: 

                 Kirke Helsinge Forsamlingshus 

                                            Helsingevej 78 

                                              4281 Gørlev 

 

 
Dagsorden 
 

1. Valg af 3 stemmetællere. 
2. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår DKK repræsentant) 
3. Formandens beretning. 
4. Kassererens fremlæggelse af  

- Det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse. Se bilag 1 
- Forslag til budget for 2022 til behandling og godkendelse. Se bilag 2 

5. Fastsættelse af kontingent 2023. 
6. Indkomne forslag 

- Forslag 1: Former for medlemskab indsendt af Janne Wærum. Se bilag 3. 
- Forslag 2: Vindere bedste IGP+B +Udstilling + Hundefører indgivet af 

bestyrelsen. Se bilag 3 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

- Formand Hanne Lundahl, ønsker genvalg 
- Kasserer Sven Bjerkhof, ønsker genvalg 
- Helena Strøbæk, indsat suppleant. 
- Bestyrelsen indstiller Pierre Lundahl som brugsansvarlig. 

8. Valg af 2 suppleanter. 
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleanter. 
10.  Evt. 

 
 

Forslag til dagsorden samt personvalg kan sendes til 
sekretær@danskdobermannklub.dk 
9. uger før generalforsamlingen, altså 23. januar 2022. 
Dokumentation for mindst 3 mdr. forudgående medlemskab af Dansk Dobermann Klub 
kan forlanges forevist på generalforsamlingen for at kunne stemme. Der vil blive serveret 
kaffe og the. Klubben giver 1 stk. drikkevarer og 1 sandwich. Dog skal sandwich bestilles 
ved tilmeldingen. Tilmeldingsfrist: 13. marts 2022 (pga. bestilling af mad og drikke) 
 

 
Vi glæder os til at jer 

mailto:sekretær@danskdobermannklub.dk


Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Dansk Dobermann Klub. 
Bilag 2.  

 



Revisorens bemærkninger til regnskabet for 2021: Anne-Marie Træholt og jeg har i samarbejde gennemgået årsregnskabet for 2021. 
De spørgsmål vi har haft til kassereren, er er der gjort rede for til fulde, og regnskabet kan derfor godkendes. Ros til kassereren - Der er 
styr på det.  Jeg har underskrevet årsregnskabet, scannet det og sendt det til jer. Hanne Munkholm. 

Bilag 3  

Budget for 2023 - 2025:  

Budget 2022 - 2024 2022 2023 2024 

Kontingent      45.000,00 kr.      45.000,00 kr.      45.000,00 kr.  

Blad                    -   kr.                     -   kr.                     -   kr.  

Annonce/sponsor indtægter     10.000,00 kr.      10.000,00 kr.      10.000,00 kr.  

Arrangement       

ØM -     1.500,00 kr.  -     1.500,00 kr.  -     1.500,00 kr.  

JM -     1.500,00 kr.  -     1.500,00 kr.  -     1.500,00 kr.  

DM           500,00 kr.            500,00 kr.            500,00 kr.  

Danske Dobermann Cup       3.500,00 kr.        3.500,00 kr.        3.500,00 kr.  

Avls og udstillingsaktiviteter       3.000,00 kr.        3.000,00 kr.        3.000,00 kr.  

Instruktør UDD (Grundmodel, samt udvidet modul) -  10.000,00 kr.  -  10.000,00 kr.  -  10.000,00 kr.  

Ikke kalenderplanlagte Arrangementer (fx 

greyhound bane) -     4.000,00 kr.  -     4.000,00 kr.  -     4.000,00 kr.  

Mentalbeskrivelse       2.000,00 kr.        2.000,00 kr.        2.000,00 kr.  

Generalforsamling -     6.000,00 kr.  -     6.000,00 kr.  -     6.000,00 kr.  

Støtte til VM deltagere -     7.000,00 kr.  -     7.000,00 kr.  -     7.000,00 kr.  

DDK præmier uddelt ved GF -     4.000,00 kr.  -     4.000,00 kr.  -     4.000,00 kr.  

Drift af klub (webmaster, Abonnementer, 
diverse) -  17.000,00 kr.  -  17.000,00 kr.  -  17.000,00 kr.  

IDC kontingent -     1.200,00 kr.  -     1.200,00 kr.  -     1.200,00 kr.  

Mønstring fig. -     1.500,00 kr.                     -   kr.  -     1.500,00 kr.  

Præmier til bedste IPO 1,2,3  -     4.500,00 kr.  -     4.500,00 kr.  -     4.500,00 kr.  

Bedste hundefører og gruppe -     1.000,00 kr.  -     1.000,00 kr.  -     1.000,00 kr.  

Nyanskaffelser  -     1.000,00 kr.  -     1.000,00 kr.  -     1.000,00 kr.  

        

Total       3.800,00 kr.        5.300,00 kr.        3.800,00 kr.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Forslag 1 vedr. medlemsformer indsendt af Janne Wærum 

§6 stk. 3 Der findes to former for medlemskab: enkelt medlemskab og par medlemskab. Ved 

parmedlemskab skal forstås ægtefæller eller ugifte samlevende på samme adresse. Børn under 18 

år indgår i medlemskabet uden stemmeret på Generalforsamlingen 

Omskrives til: §6 stk. 3 Der findes to former for medlemskab: enkelt medlemskab eller 

husstandsmedlemsskab. Ved husstandsmedlemsskab skal forstås at 2 samboende på samme 

adresse uanset familiære forhold. Findes der mere end 2 samboende over 18 år på samme 

husstand betales kontingent for disse pr. stk. Børn under 18 år indgår i medlemskabet uden 

stemmeret på Generalforsamlingen. 

Årsag: Husstandskontingent skal være muligt på lige fod med parmedlemsskab. Er der flere end 2 i 

husstanden, bør kontingentet tilbydes til favorabel pris. Forslag 150 kr. pr. person – Janne. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Forslag 2 vedr. udlevering af præmier til Årets vindere indgivet af DDK’s bestyrelse. 

 

- Vindere af de forskellige bedste IGP + B + Udstilling + HF skal være medlem af DDK 

indeværende år for konkurrencen og efterfølgende år, hvor præmie udleveres til 

generalforsamlingen. Der vil sige betale fuldt kontingent i 2 år. 

 

Årsag: Det skal ikke være muligt at melde sig ind for 1 år og indhente vinder præmier 

for bedste IGP + B + Udstilling + HF uden have medlemskab, året efter. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 



 



Kære Maria, Lars og Hans Jørn 

 

1. Beslutningen om indberetning, var på opfordring af DKK. Deltagende medlemmer på 

Generalforsamlingen undrede sig over hvorfor I havde trukket jer, hvilket tilbageværende bestyrelse 

besvarede, så neutralt som muligt. 

2. Afslaget er endnu ikke offentliggjort, idet siddende bestyrelse ikke har færdigbehandlet sagen sammen 

med DKK. 

3. Sagen er ført til referat under indkomne post.  

4..Se punkt 3.  

5.. Det er korrekt at DDK har modtaget mail fra DKK. Ud fra denne mail arbejder bestyrelsen videre. 

6. Medlemmerne bliver informeret, så snart sagen er færdigbehandlet. Jeres postulat om at DDK ville 

sprede information om personsager i offentlighed, er ukorrekt og viser ringe indsigt i diskret behandling af 

personsager. 

7. Denne bestyrelse accepterer flertallet i det arbejde og de forslag, der fremlægges. God konstruktiv 

uenighed er udviklende, i forhold til enevælde. 

8. Det er korrekt, at indberetningen ikke er kommet videre, pga. I træk jer fra bestyrelsen i tid og sagen 

derfor ikke kan behandles af disciplinærudvalget. Bestyrelsen anser det ikke som værende tabt, blot der 

ikke er belæg for at sagen kan behandles. 

9. Bestyrelsen har ikke begået fejl og kan ikke give en offentlig undskyldning. Derimod har bestyrelsen fulgt 

DKK’s opfordring om at indberette afgåede medlemmer og formand på baggrund af uetisk adfærd i ledelse 

af bestyrelsen og manglende regnskabsførelse. Tidligere formand og bestyrelsesmedlemmer valgte at 

tilbageholde nødvendige bestyrelses relaterede dokumenter og bilag. Såfremt nuværende bestyrelse 

ønskede at gennemføre en vendetta mod tidligere formand og bestyrelsesmedlemmer, var alle fakta om 

sagen blevet fremlagt tydeligt og offentligt i referat og dermed lagt ud på hjemmesiden. I beder nu om at 

sagen offentliggøres, hvilket nuværende bestyrelse vil efterkomme, med alle fakta omkring sagen. 

10. I er meget velkommen som medlemmer i DKK og som tidligere offentliggjort i medlemsbladet, takkes 

tidligere bestyrelsesmedlemmer for det arbejde der er udført til gavn for DDK. 

 

På vegne af DDK-bestyrelse og med venlig hilsen  

Glædelig jul og godt nytår 

Med venlig hilsen  

Janne Wærum 

Sekretær Dansk Dobermann Klub 

 

 

 


