
DDK-bestyrelsesmøde Online fredag d. 8. juli 2022 kl. 19.00
Deltagere: Susanne, Hanne, Sven, Pierre og Janne.

Valg af ordstyrer: Janne

Valg af referent: Janne

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt

3. Indkomne og udgående post/mail/sms eller sociale medier. 
- Mail fra Hans Jørn/Janne

Vedr. retorik af medlemmer i Gruppe Nordjylland. Janne har sendt svar til Hans Jørn 
Bentsen og bedt om konkrete eksempler. Dette har Hans Jørn Bentsen ikke svaret på. 
Sagen anses som afsluttet.

4. Økonomi. 
Alle regninger er betalt for nuværende og der står 216.000 kr. på kontoen. 

Danske Bank er besvaret vedr. overførsel til Serbien, som DD er har blacklistet. 
Overførslerne til Serbien er til Predrag i forhold til udgifter for malerier, diplomer og 
marketing o.l.
Når kasserer modtager opgørelse på indbetalinger fra DDK viser opgørelsen ikke for 
hvad og hvem der har betalt ved f.eks., trænerkursus. Kasserer får blot information 
om beløbet som DKK har overført.

5. Medlemstal
112 medlemmer ved årsskiftet og pt. 139 medlemmer. Nogenlunde det samme som på 
samme tidspunkt sidste år. 

6. Nyt fra Avlsansvarlig 
Euro Dog Show: I forbindelse med Euro Dog Show afholder DDK specielt udstilling om 
lørdagen. Der er oprettet en gruppe på FB og der er allerede over 100 i gruppen. 

- Dommere: Hvert år får DDK mail fra DKK vedr. ønsker om dommere til udstillingerne i 
DKK. Hvert år sender DDK svar på denne mail og hvert år bliver disse ønsker ikke 
imødekommet. DDK ved, at af de 7 dommere DDK har ønsket, er flere slet ikke blevet 
spurgt. Det er spild af tid for bestyrelsen og det giver ikke mening at i stedet for at 
imødekomme ønsker, sættes allround-dommere på. Susanne Skov har kontaktet DKK 
og klaget over dette. Det er blevet sendt videre til udvalget som tildeler dommere til 
udstillingerne. Jette Nielsen fra DKK kunne ikke love, at Susanne vil få noget svar. 
Hanne er blevet kontaktet af bl.a. udenlandske FCI-dommere, som er uforstående 
overfor at der taget dommere fra bl.a. Uruguay hvor racen defineres anderledes. Vi 
have bl.a. anmodet om Dommer Merete Dalgaard til internationale udstillinger, men 
hun er heller ikke til stede på listen. 



- HD: Der er fortsat store problematikker omkring HD-vurderinger. Der er 
tilsyneladende stor forskel på vurderingerne, når vurderingerne bliver foretaget i 
Skandinavien, i forhold til resten af Europa. Flere dyrlæger er uforstående overfor 
disse vurderinger. Det indsnævrer vores avlsmateriale i Skandinavien. 

- Evaluering DDC 2022
Det fungerede fint med arrangementet på campingpladsen. I brugsdelen have 
dommer mistolket reglerne i forhold DDC, hvilket også er oplevet ved tidligere 
afholdelser. Dommer skema udarbejdes, hvor det er beskrevet hvad den enkelte hund
får af karakterer for øvelserne. Karakterer for mod og karakterer for greb. 
Overvejelser omkring at Polifrone dømmer både brugs- og udstillingsdel. Det er både 
en økonomisk fordel, samt det vurderes at Polifrone klarede første DDC uden 
problemer og måske endda bedre kvalificeret i forhold til DDC, i forhold til danske 
dommere. 

- Udstilling 6. august 2022
Pt. 12 tilmeldinger. Der er stadig 14 dage til tilmeldingsfrist. Der er pt. flest 
udenlandske deltagere. 

- IDC
Hanne og Susanne tager med til kongressen i september 2022. Pt. er Peter Faber 
eneste kvalificerede deltager til IDC WM. Hanne tager kontakt til Peter Faber vedr. 
deltagelse. 

- ZTP
Medlem Lene Andersen har sendt mail til vedr. om Avlsansvarlig Susanne Skov kunne 
verificere reglerne omkring indsendelser af dokumenter i forhold til deltagelse i ZTP. 
Det kunne Susanne. Lene Andersen spørger derefter om hvordan det kunne lade sig 
gøre, at en bestemt hund deltog uden nødvendige dokument vedr. HD. Dette 
dokument var indhentet og underskrevet ved Dansk Kennel Klub og godkendt af 
Dobermann Verein. Samme spørgsmål blev indsendt af medlem Charlotte Utaak 
Nielsen, og givet samme svar. Susanne Skov har ikke hørt yderligere og begge sager 
anses som afsluttet.

- Klage over diskvalifikation.
Medlem har klaget over diskvalifikation af udstillingshund ved en DKK-udstilling. 
Klagen handlede om at dommer diskvalificerede hunden, idet dommer beskriver 
hunden med brækket hale i kritikken. En svensk deltager hvis hund har 2 knæk på 
halen, fik excellent, mod den danske hund med et knæk. Den svenske deltager 
hjælper dansker med klage, da den svenske deltager også er uforstående overfor 
dommen. De officials som modtog klagen på dagen, er de samme som tager stilling til 
klagen efterfølgende hos Dansk Kennel Klub. Dansk Kennel Klub har afvist klagen. 
Bestyrelsen overvejer at tage denne problematik op med Dansk Kennel Klub. 



- Uddannelse af ringpersonale.
Susanne strikker et opslag sammen, hvor DDK søger 2-3 personer til ringesekretær 
uddannelsen. Disse skal være til rådighed for DDK’s udstillinger og kan ikke tilbyde sig 
som ringsekretær hos DKK og hos andre specialklubber på samme dage, hvor DDK har 
udstillinger. DDK betaler for uddannelse. Opslag lægges i bestyrelses FB-gruppe til 
godkendelse. Bestyrelsen forbeholder sig retten til frit at vælge mellem ansøgerne.

7. Nyt fra Brugshundeansvarlig 
- Figurant mønstring.

I år skulle der i realiteten være 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. En figurant har tilkendegivet at han ikke ønsker 
mønstring i DDK, både fordi han alligevel ikke bliver brugt til DDK arrangementer eller 
spurgt (det kan der både være en økonomisk årsag til eller figuranter således ikke har 
mulighed for at deltage selv) Bestyrelsen er enig og mønstringer afholdes kun i DDK 
regi, hvis en figurant ønsker dette. Mønstringen vil så foregå i forbindelse med en 
brugsprøve. 

8. Siden sidst.
Taget i tidligere punkter.

9. Hjemmeside
- Det meste af hjemmesiden er efterhånden gennemgået og rettet hvor nødvendigt. 

Dog mangler f.eks. hundeførerkonkurrencen. 

10. Klubblad
- Redaktør er tilbage fra ferie og bladet udkommer i løbet af juli. 

11. Aktiviteter 
- Væddeløb

En god succes med en smule underskud. Deltagere har givet udtryk ønske om at 
arrangementet gentages i 2023. Bestyrelsen godkender dette og Janne er tovholder. 
Betaling for arrangementet 2023 betales gebyr gennem Hundeweb hos DDK.

- Fællesklubtur til Apolda.
Janne undersøger muligheder.

12.  Uddannelse modul 2. Datoer og placering af afholdelse.
Anden modul, som overbygning til modul 1. Datoer: 17/9+1/10+15/10+5/11 afholdes i 
Gesten og i Vordingborg, hvis Gruppe Storstrøm tilkendegiver. Ellers måske Dalby/Haslev.
Mindst 6 deltagere for gennemførelse af kursus. Tilmeldingsfrist 22/7. Pt. tilmeldt 4 
tilmeldinger. Tilmeldingen bliver åbnet kommende uge på hundeweb.

13. Etiske retningslinjer og anbefalinger.
DDK skal følge DKK’s etiske retningslinjer og anbefalinger. Der er derfor ingen grund til at 
opfinde klubbens egen. 

14. Klubbens vision
DDK har allerede en vision som er beskrevet under vedtægterne og denne fastholdes.

15. Uddannelse
Taget under punkt 12. 



 
16. Sponsorater

DDK-sponsoransvarlig har skaffet en hel del sponsorer, som er delt ud på de forskellige 
arrangementer i DDK.
Hanne og Sven har haft møde med Jydsk Emblem Fabrik og har fået følgende aftale i hus: 
Bestillinger på tøj, krus o.l. tilpasset vores behov af varesortiment, samt bæredygtige 
pokaler med dobermann. DDK-bestyrelse udpeger sortimentet.

17. Nyt fra træningspladser

- Gribskov FB gruppe/Susanne
Bestyrelsen har hidtil delt arrangementer og meddelelser o.l. på gruppernes FB. Det er
ikke muligt for bestyrelsen må lægge op i alle grupperne pga. manglende 
medlemskab. Fremadrettet må grupperne selv sørge for at holde sig orienteret fra 
DDK’s officielle FB-gruppe og lægge de informationer i deres grupper, som de selv 
ønsker.

18. Dato for næste møde.
Midt oktober 2022.

19. Eventuelt.
Snak om at hundeførerkonkurrencen genindføres i klubbladet. 


