
Referat fra generalforsamling søndag 27.03.2022 

• Der er 25 stemmeberettiget til stede på generalforsamlingen. 

Dagsorden: 

Karin Elsgaard vælges til referent. 

1. Valg af stemmetællere: 

Simone Elsgaard & Peter Faber, samt senere på generalforsamlingen Mie Kristensen 
vælges til stemmetællere. 

2. Valg af dirigent: 

Bjarke Sabroe fra Dansk Kennel Klub udnævnes til dirigent. 

3. Formandens beretning: 

Er sendt ud til alle medlemmer via medlemsbladet. Ingen kommentar til denne, den 
er godkendt. 

4. Kassererens fremlæggelse: 

DDK gik ud med et lille plus for 2021. Der er blevet brugt penge til dels på shows og 
konkurrencer, men også på den nye uddannelse, mentalbeskrivelser, diverse 
foredrag og ny webmaster m.m. 

Der spørges ind til diverse udgifter og disse gennemgås. Der spørges ind til hvad 
sponsoraftalen med OK har givet – aftalen har i 2021 specifikt givet 2.418 kr. Der 
opfordres til at flere bruger den, da der gives 30 procent mere i år.  

Kasserer, som har brugt programmet ”Billy”. Dette er for dyrt så man går tilbage til 
den gamle metode med Excel - dette er godkendt af DKK. 

Der arbejdes på et nyt system hvor medlemmernes kontingent kan betales 
automatisk.  

I dag er vi er ca. 128 medlemmer der betaler fuldt kontingent. Regnskabet er 
godkendt af revisor. 

Det er svært at fastsætte budgettet helt præcist grundet forskellige 
omstændigheder i samfundet som f.eks. Covid-19 m.m.  

 



 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Det nuværende kontingent foresætter uændret, fastsat ved fuld enighed. 

6. Indkomne forslag:  
1. Medlemsformer indsendt af Janne Wærum 

§6 stk. 3 Der findes to former for medlemskab: enkelt medlemskab og 
parmedlemskab. Ved parmedlemskab skal forstås ægtefæller eller ugifte 
samlevende på samme adresse. Børn under 18 år i medlemskabet uden stemmeret 
på Generalforsamlingen. 

Omskrives til §6 stk. 3 Der findes to former for medlemskab: enkelt 
medlemskab eller husstandsmedlemskab. Ved husstandsmedlemskab skal forstås at 
to samboende på samme adresse uanset familiære forhold. Findes der mere end 2 
samboende over 18 år på samme husstand betales 50% af enkelt kontingent pr. stk. 
for øvrige samboende. Børn under 18 år i medlemskabet uden stemmeret på 
Generalforsamlingen. 

Dette stemmes der om. Forslaget vedtages 
 

2. Udlevering af præmier til Årets Vinderne. 
Vindere af de forskellige bedste IGP, B, Udstilling og Hundefører 
konkurrencen skal være medlem af DDK indeværende år for konkurrencen 
og efterfølgende år, hvor præmie udleveres til Generalforsamlingen. 
 

Forslaget bygger på, at udelukkende medlemmer af Dansk Dobermann Klub 
kan vinder præmierne, uanset om du er dansk eller udenlandsk deltager, samt 
at sikre muligheden for at indmelde sig efter 1. juli til halvkontingent ikke er 
mulig. 
 
På opfordring af medlemmerne aftales det, at der i forslaget tilføjet: 
Bestyrelsen kan bevillige dispensation ved særlige tilfælde. 
 
Forslaget vedtages enstemmig uden afstemning og tilføjes regelsæt for       
nævnte konkurrencer. 
 



 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Formand Hanne er genvalgt ved fuld enighed. 

Sven stiller op igen og bliver genvalgt ved fuld enighed. 

Pierre bliver foreslået forslået som ny bestyrelsesmedlem, brugshundeansvarlig. 
Pierre bliver valgt ved fuld enighed. 

8. Valg af 2 suppleanter: 

Peter Faber og Pernille Marie Nielsen foreslås som suppleanter.  

Mie Kristensen indsættes som stemmetæller, i stedet for Peter Faber, da Peter 
Faber er en af dem som der skal stemmes om. 

Peter Faber vælges til første suppleant og Pernille Marie Nielsen som anden 
suppleant. 

9. Valg af to revisorer og 1 revisor suppleant: 

Lars Jacobsen og Frederikke Marcher vælges ind som revisor. Revisor suppleanten 
bliver Søren Wærum. 

10. Evt./øvrigt: 

Der foreslås at der i forbindelse med næste generalforsamling afholdes et hyggeligt 
arrangement. Dette modtages positivt. 

Der opfordres til at man udelukkende kontakter bestyrelsesmedlemmer på deres 
mail med spørgsmål osv. til klubben m.m., og ikke på Messenger, sms e.l. 

Der arbejdes fortsat på at få åbnet flere træningspladser, dette gøres bl.a. via 
uddannelse i DDK. Der spørges ind til de 2 tidligere DDK træningspladser i 
henholdsvis Horsens og Odense. Horsens sportshundeklub har tilbudt at dele 
træningsplads med en DDK træningsplads og ønsker ikke øvrigt samarbejde. Efter 
online møde med Odense Sportshundeklub, har bestyrelsen ikke hørt yderligere.  

DDK har fået ny sponsoransvarlig Simone Elsgaard, som har opnået at skaffe 
medlemmerne gode medlemstilbud. Der bliver arbejdet videre på at få flere 
sponsorater og medlemsfordele til DDK (sundhedspakker og rabat på klubtøj m.m.) 
Agria har bl.a. sagt ja til at indgå i et samarbejde, desuden har Agria givet sponsorat  



 


