Dagsorden Online Bestyrelsesmøde 30. januar 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.
Mail Gruppe Storstrøm vedr. medlem (Janne)
Mail Lene Andersen vedr. ringsekretær uddannelse (Susanne)
Opfordring Nosework dommer uddannelse – Janne
Indstilling af specialklub til Mentalbeskrivelses figurant – Janne
Mail til DKK vedr. eksteriør dommer indstilling.
Mail vedr. klager udstilling ved ØM Gribskov

4. Økonomi.
Årsregnskab
Juleudstilling
Regnskab Billy
Budget WM, kurser osv.

5. Medlemstal
6. Generalforsamling 2022
Afholdelse
Genopstilling.
Brugsansvarlig
Indkomne forslag
-

Husstandskontingent skal være muligt på lige fod med
parmedlemsskab. Er der flere end 2 i husstanden, bør kontingentet
tilbydes til favorabel pris. – Janne.

Bestyrelsens forslag
-

Vindere af de forskellige bedste IGP + B + Udstilling + HF skal være
medlem af DDK indeværende år og efterfølgende år, hvor præmie
udleveres.

7. Nyt fra Avlsansvarlig
Dommer nyt
ZTP
Dansk Dobermann Cup regelsæt.

8. Nyt fra Brugshundeansvarlig
Hundeførerkonkurrencen
IGP 3
Opdate Jysk Mesterskab

9. Ny Webmaster
10. Klubblad
Fotokonkurrence

11. Kontingent
Medlemskontingent
12. Siden sidst.
Sponsor ansvarlig + ansvarsområder hjemmeside

13. Uddannelse
Karina Annesen træner kursus Modul 1 og skal der være en fortsættelse.
Budget træneruddannelse.
Rally- og Nosework kurser v/ Janne Wærum udbydes til Grupperne.
Nosework dommer uddannelse.

14. Kommende arrangementer
Foredrag ”Mental arv fra hund til hund”
Væddeløbsdag
Sommerdyst

15. Træningspladser
Gruppe Nordjylland
Gruppe Storstrøm
Gruppe Nordsjælland
Medlems problematikker
Ny træningspladser (Sønderjylland)

16.Dato for næste møde.
17.Eventuelt.

Referat Bestyrelsesmøde DDK 30. januar 2022 kl. 19.00
Deltagere: Helena, Hanne, Susanne, Sven og Janne
Ordstyrer: Susanne
Referat: Janne
1. Dagsorden er godkendt
2. Referat fra sidste møde er godkendt.
3. Gruppe Storstrøm har henvendt sig vedr. problematik med gruppemedlem og orienteret
bestyrelsen om, hvad gruppen har til hensigt at reagerer.
Vedr. forespørgsel fra Lene Andersen og Ringsekretær uddannelse. Det har i 2 tidligere
bestyrelser været på tale, at LA skulle have delvis betalt uddannelsen. Avlsansvarlig har
sendt mail vedr. dokumentation for denne aftale, samt hvad LA har at tilbyde klubben
såfremt denne uddannelse delvis dækkes økonomisk af DDK. Der er ikke kommet svar fra
LA på denne mail.
Indstilling af DDK som specialklub, er givet på Nosework dommer uddannelse til Janne Wærum.
Indstilling af DDK som specialklub, er givet til Janne Wærum vedr. Mentalbeskrivelse
figurantuddannelsen.
Katharina Cechova er godkendt som eksteriør dommer.
Der har ikke været yderligere korrespondance vedr. klager i forhold til udstilling Gribskov.
Formandsmøde er rykket til repræsentantskabsmøde i oktober 2022.
Evt. hvalpekøbere bliver henvist til hjemmeside, så de kan kontakte diverse opdrættere.
Dansk Kennel Klub oplyser at European Dog Show er i Danmark d. 18-21 maj 2023. Specialklubber
kan afholde egen udstilling i forbindelse med disse dage. DDK har givet tilsagn om at holde
udstilling.
DKK har haft mange tilbud om webinar, hvor special klubbernes bestyrelser får god rabat.
ZTP er godkendt. Som noget nyt, er ZTP godkendt, når man ikke får svar fra Dobermann Veirein.
Svensk kollega har kontaktet DKK, vedr. et arrangement hos FCI hvor HD har været på
programmet. Nordiske lande har dårligere HD-status i forhold til de øvrige lande i Europa. DKK
bekræfter at der skal afholde workshop vedr. dette for bedømmere i maj 2022.

Dommer Gabriella Rieardikova har endnu en gang meddelt, -det er 3. gang - at hun alligevel ikke
kan komme til vores udstilling. Denne gang handler det om 6. august Dansk Vinder udstilling.
Fremadrettet vil DDK undlade at kontakte GR i forbindelse med DDK-udstillinger.
Susanne og Helena er blevet kontaktet telefonisk af en person, som har mærkværdige spørgsmål
på specifikke opdrættere. Bestyrelsesmedlemmer besvarede neutralt og henviste til hjemmesiden.
4. Årsregnskab er godkendt de 2 revisorer og året er gået ud med et overskud.
Juleudstillingen blev afholdt for første gang i 2021 og er gået godt med et fint overskud.
Billy Regnskab system er for dyrt til forhold anvendelse, og det besluttes ikke at forny
aftale. Aftalen udløber 28.2.2022.
Budget for 2022+2023+2024 blev fremlagt af kasserer.
5. Pt. er vi 112 medlemmer. Det er 16 mindre medlemmer end sidste år. Bestyrelsen gør
opmærksom på, at Gruppernes bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af DDK.
Bestyrelsen sender mail til gruppeformænd, og gør dem opmærksom på hvis
bestyrelsesmedlemmer ikke har betalt.
6. Der er styr på stedet hvor generalforsamlingen skal afholdes. Der skal gives besked om
antal af sandwich 14 dage før.
Sven og Hanne genopstiller.
Pierre Lundahl indstilles som brugsansvarlig af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller Pierre Lundahl til bestyrelsen til varetagelse af posten som brugsansvarlig.
Der er indkommet 1 forslag ind fra medlemmer til Generalforsamlingen: 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.
§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: 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.
7. Nye Dommere se punkt 3.
ZTP der er kommet mange tilmeldinger både indlands og udenlandsk. Det forventes at der
kommer et par mere. Hvis der er mere end 12, udvides ZTP til næste formiddag inden
udstillingen.
DDC-punkt udsættes – Hanne og Sven er tovholdere på arbejdsmøde om regelsæt.

8. Hundeførerkonkurrencen og IGP3 er vindere kontaktet og lykønsket.
Jysk Mesterskab: der er styr på dommer og figurant.
9. Webmaster skal betales pr. time. Bestyrelsen har brug for at der skal sættes et fast
månedligt beløb af til aflønning. F.eks. 1000 kr. om måneden som webmaster kan bruge på
hjemmesiden i gennemsnit. I starten vil det koste lidt mere, da webmaster skal gøre en del
på hjemmesiden, som efterhånden udlægges opgaverne til bestyrelsen og udgiften bliver
mindre.
Hjemmesiden skal opdeles, sådan at hvert bestyrelsesmedlem har et område at gå
igennem for fejl og mangler.
10. Fotokonkurrence udgår af klubbladet pga. manglende interesse.
11. Se punkt 6 indkomne forslag.

12. Ny sponsoransvarlig Simone Elsgaard og er i fuld gang med at finde sponsorater.
Hanne er tovholder på at inddele ansvarsområder for opdatering på hjemmeside.
13. Sven kontakter Karina Annesen vedr. planlægning for kommende træner uddannelser.
Der kommer en gentagelse af Modul 1 og modul 2 skal planlægges. De lægges således at
deltagere på modul 1, har gennemført så de kan deltage på modul 2.
Der skal være en minimumsgrænse for antal skal være 10 deltagere.
Budget se punkt. 4.
Janne har sagt ja til at præsentere Nosework og Rally sporten og oplærer trænere mod
gebyr.
Se punkt 3 vedr. NoseWork dommer uddannelse.
14. Se punkt 12.
15. Foredrag med Helle Mulvad i gruppe Storstrøm konverteres til webinar.
Væddeløb 28. maj datoen er fastlagt og prisen er sat til 100 kr. så arrangementet ikke får
underskud.
Sommerdyst er under udarbejdes af Janne i samarbejde med Gruppe Storstrøm. Dato
forslag 11. juni eller 9. juli.
16. Nordjylland: Nyopstartet bestyrelse som i gang med at reetablerer gruppen og tilbyde
holdtræning.
Gruppe Storstrøm: Skal genetableres efter Covid-19. Fået klubhus som lejes og tilladelse til
container.
Gribskov: Intet nyt
Medlemsproblematik: Bestyrelsen vil tage emnet op med Dansk Kennel Klub på
formandsmøde og undersøge muligheder i foreningsloven gennem en jurist

Anmodet af Nina Sison, som i samarbejde Steffie Seidelmann vil arrangere et dobermann
møde, for at finde ud af om der er grundlag for en DDK-gruppe i Sønderjylland. Dog
forudsætter det medlemskab af DDK.
17. Dato for arbejdsmøde for DDC-regelsæt. 13.2.2022 kl.19-20.
Dato for næste bestyrelsesmøde 10.3.2022 kl.19-21
18. intet under evt.

