
     Koordineringsmøde Dagsorden
        Søndag d. 6. november 2022 kl. 12.00 til 17.00

      Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia. 

(Dato aftalt på Koordineringsmøde 2021)

Referat

Deltagere: 

Gruppe Nordjylland: Kurt Klim Sørensen

Gruppe Storstrøm: Morten Wærum

Gruppe Kolding: Anja Andersen og Kim Sørensen

Gruppe af hundeførere: Frederikke Larsen, Peter Faber og Jin Suhr.

Bestyrelsen: Hanne Lundahl og Janne Wærum

1. BHUA byder velkommen  
Formand Hanne Lundahl byder velkommen og oplyser at brugsansvarlig Pierre Lundahl er 
forhindret deltage.
Da der er kommet en ny gruppe, præsenterer alle sig.

2. Valg af ordstyrer
Janne

3. Valg af referent
Janne

4. Runde af grupper og hundefører repræsentant.
Gruppe Kolding præsentanter Anja og Kim. Gruppe Kolding er stadig under opbygning. De har 
fået klubhus. Endnu ikke er godkendt af træningspladsen af brugsansvarlig, men det er under 
aftale. Gruppen ligger på en gamle sportsplads. Gruppen har fået dispensation på anskaffelse af 
udstyr. Der er træning om lørdagen i dagtimer pga. lys. Begge repræsentanter har gennemført 
DDK’s instruktør kursus + opfølgende prøve kursus. Gruppen vil gerne have arbejdsro og byder 
derfor ikke ind på arrangementer 2023. Dog vil gruppen gerne evt. byde ind med noget uofficielt. 
Gruppe Gribskov har meldt afbud, men ønsker at afholde ØM.
Gruppe Storstrøm har haft lidt nedgang, men det ser ud til at IGP er vej op igen. Er mærket af 
nedgang af frivillige. Der er udannet 4 trænere gennem DDKs instruktør kursus. 3 uddannede på 
overbyggende kursus. Der afholdes mentalbeskrivelse til april 2023.
Repræsentanter fra hundefører uden tilhørsforhold: Peter Faber og Frederikke Larsen har været 
afsted til VM i Italien med et fint resultat. I forbindelse med VM ønskes der ens farvet tøj med 
tryk med land og årstal. Peter har formentlig fundet 2 sponsorer til næste VM.
Gruppe Nordjylland: Det går meget stille og rolig. Der er sket en lille fremgang på medlemmerne. 
Der er uddannet 2 trænere gennem DDK s instruktør og har en erfaren træner Peter Jørgensen til 
rådighed.



5. Planlæggelse af mesterskaber og udstillinger i 2023 og 2024.
Vi er enige om kun at tage et år ad gangen og planlægger derfor kun for 2023.
Gruppe Gribskov: ØM
Gruppe Nordjylland: Siger pænt nej tak til at afholde arrangement, da de er så få medlemmer. I 
stedet tilbyder Gruppe Nordjylland at være hjælpere til udstillings arrangement 20.5.2023 DDK i 
Tistrup.
Gruppe Storstrøm: Juleudstilling + DDC.
Gruppe Kolding: Indtil videre ro til at opbygge gruppen og har derfor ingen arrangementer. 
Kolding vil gerne være hjælpere.
DDK: afholder DM i Jylland.
Mønstring: Evt. lave mønstringer i fællesskab med andre små specialklubber. Ellers kan DDK 
figuranter bliver mønstret i forbindelse med et planlagt mesterskab. 

6. Indkomne forslag
Bestyrelsen: Bestyrelsen bestræber sig på at deltage på gruppernes arrangementer, dog er 
bestyrelsen ikke forpligtet til at møde op. 
Fremmødte er enige.

7. Evt. (Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt.)
Under planlægning af arrangementer kommer vi ind på at lave DM i fællesskab med andre racer. 
For at give arrangementet flere deltagere og bedre økonomi. Der kunne f.eks. laves en 
dispensation på at DM kan afholdes med andre racer i forhold til DDKs vedtægter.

I forhold til at ændre vedtægterne for træningspladser nedsættes et udvalg som kigger det i 
fællesskab. Udvalget vil bestå af Peter, Frederikke, Jin, Kim og Hanne.

             Der blev talt om teamleder kan være af anden nationalitet. Bestyrelsen tænker om der         kan 
gives dispensation ved det enkelte arrangement eller laves vedtægtsændringer, da vedtægterne for 
nuværende kan tolkes som man skal være medlem af DDK.

Bestyrelsen arbejder på HD resultater fra DKK og hvordan resultaterne er gået fra A til C siden 2018, fordi
vurderingen er blevet digitalt. Vurderingen kan være anderledes i f.eks. Tyskland på samme billede. 
Formanden skal have et møde med sundhedsudvalget i DKK om HD-resultater.

Referatet er godkendt på dagen.

Tak for et godt og konstruktivt koordineringsmøde.


