DDK BESTYRELSESMØDE FREDAG 6/4-2018
TISTRUPVEJ 3, 6862 TISTRUP. KL 18:00
Fremmødt er: Maria, Pierre, Hanne, Jacob og Hans Jørn. Bestyrelsen er fundet beslutnings dygtig.
Maria byder velkommen.
GENNEMGANG AF ÅRETS ARRANGEMENTER:
Beretning af Jacob vedr. ØM 6 hunde tilmeldt 5 hunde der bestod.
JM i Nordjylland 27-5 falder desværre sammen med andre hunde arrangementer.

IDC IPO VM 2018 Pernille Marie er tilmeldt og Nico er med som team leder. Der er bestilt tøj. Deltagerne
bliver støttet med et kontant beløb på 500 kr. til brændstof, Hundefører 500 kr. og team leder 500 kr.
Jacob planlægger 2 figuranter til DDK DM 2018.
En weekend i juli er der planlagt fældes træning og figurant samling i Odense, til fordel for VM Holdet.
Udstillingen i Odense den 24-4 er tilmeldingsfristen forlænget yderlige en uge i håb om at der kommer flere
tilmeldinger.
Hanne kontakter DKK for at drøftelse muligheden for at køre med to priser. En almindelig pris og en last
minut pris til de sidste 14 dage.
Der er fundet ring sekretær og stewart til de tre sidste udstillinger.
Maria spørger Ann om hun kunne overtales til at være ring sekretær til udstillingen i Odense den 24-4.
Hanne foreslår at lave en Dansk AIAD, I forbindelse med en af udstillingerne. Forslag til navn. Pierre og
Jacob kommer med et navn til den udstilling (forslag DCSP Danish, champion show and protection). Hanne
undersøger muligheden for en titel til den. Og forhører sig om Attilio Polifrone vil kunne komme en dag
tidligere for at dømme den. Forhører Jytte om muligheden. Der er tanker omkring en Tysk figurant.
Hanne forhører sig om priser og muligheder for indkøb af pokaler til alle udstillingerne.
Nyt tiltag: Forslag, Årets guldhund, får mulighed for en ekstra gevinst. Betalt tilmelding til næstkommende
års IDC udstilling og 1000 kr. i tilskud til transport og ophold, for at repræsentere Danmark.
Forudsætningen er at det er en dansk registret hund ejer er dansk statsborger og medlem i DDK. Det Blev
besluttet at starte dette nye tiltag gældende fra DDK første udstilling 2018.
ZTP i THY: Marie har haft kontakt til Amin Hoppe. Jacob undersøger om der kan blive afholdt en Tysk UHP
dagen før, den 27-10-2018.
Pierre står for mønstringen af figuranterne, og planlægger en årlig figurantsamling.
INFORMATION OMKRING INSKRIVNING AF UDSTILLINGSRESULTATER TIL DKK OG HVORDAN SYSTEMET
VIRKER (HANNE):
Hanne venter på at få koder udleveret så hun kan sætte sig ind i systemet. Ann er villig til at hjælpe og
forklare systemers funktioner.

AFHENTNING AF DOMMERE, HOTEL M.M TIL ÅRETS UDSTILLINGER, ER DER STYR PÅ DET? HVOR RYGER
TILMELDINGERNE HEN?
Hanne: tilmeldingerne kommer fra Hunde web.
Til udstillingen i Odense, ankommer dommeren på dagen. De øvrige udstillinger er ikke på plads endnu,
med hensyn til hotel / transport mm. Det tager Hanne sig af løbende.
UNDERUDVALG, HVOR MANGE ER DER? HVEM ER DET? OG HVAD LAVER DE FOR DDK? OG VIL DE EVT
FORTSÆTTE:
Jacob: har et ad hoc-udvalg: Vibeke holder styr på hundefører point, Alice står for kalenderen på vores
webside, og Ann hjælper med ind berettelse af prøver på hunde web.
Annoncekonsulent: Karina Sundberg, Maria kontakter Karina for at hører og hun er interesseret i at
fortsætte.
DDK kontakt person til nye medlemmer: Jin Suhr med ansvar for nye medlemmers FB side. Maria kontakter
Jin, for at hører hendes vurdering, og drøfte hvad der skal ske i fremtiden.
NY WEBMASTER / NYT DESIGN TIL HJEMMESIDE:
Mike arbejder på et nyt forslag til en hjemmeside. Der er ønske om en kalender, som kan samkøres med
Google kalenderen. Og et nyt design som er mobil venlig.
HJÆLP TIL LENE MED DDK BLADET (DEADLINE FOR NÆSTE NUMMER ER 15/4):
Maria kontakter Lene for at hører hvordan det går med planlægning af bladet og om hun ønsker hjælp her
til. Maria laver en leder til næste bladet, der omhandler de nye tiltag bestyrelsen arbejder med.
RINGSEKRETÆRER I DDK? HVOR MANGE ER DER UDDANNET, HVEM ER DET? ER DER NOGEN FLERE
UNDERVEJS:
Fra bestyrelsens side er der ønske om at få en oversigt over hvem der er ringsekretær som kan lægges på
hjemmeside. Lene Andersen starter på uddannelsen som ringsekretær på næste ledige hold i Jylland.
DDK´S FACEBOOKSIDE, INSTAGRAM:
Maria er administrator på FB, hvor vindere af udstillingerne og mesterskaber vil blive lagt op samt anden
relevant info. Marie opfordrer til at alle medlemmerne bliver tilmeldt vores mailsystem. På FB OPDATERING
AF TRÆNINGSPLADSER (MARIA):
Bestyrelsen er interesseret i et tæt samarbejde mellem bestyrelsen og de enkelte grupper, for at lytte til
hvilke initiativer og forslag der er for at trække flere nye hundeførere / medlemmer til. Synliggøre
træningstidspunkter med træner / fritræning. Måske en mappe på DDK hjemmeside hvor alle relevantere
oplysninger kan findes til hver enkelt gruppe.
OPDATERING AF OPDRÆTTERE:
Hanne tager kontakt til opdrætterne, og opdaterer listen.
REGNSKAB OG MEDLEMSLISTE:

Hans Jørn: Der er aftalt med Tage at regnskabet og medlemsliste overdrages i uge 15. Der er ønske om at
undersøger mulighederne og prisen for et regnskabsprogram, Hans Jørn undersøger det til næste
Bestyrelsesmøde.
INDKOMMENDE POST:
Post fra Rene vedr. betaling for pokaler til ØM mesterskab. Hans Jørn har aftalt med Tage at han overfører
pengene til Rene.
Claus Hansen har trukket sig som revisor suppleant.
Der er indkommet et brev fra Diana Bentsen vedr. problemer i gr. Nordjylland. Marie og Jacob tager
kontakt til Jytte for at finde en løsning.
Hanne Lundahl: Har ansøgt om at få godkendelse fra DDK, til at starte uddannelsen som udstillings dommer
for Dobermann: Bestyrelsen har vedtaget at imødekomme ønsket. Maria underretter DKK.
Teres Hjalmarsson, har spurgt vedr. betaling af titelgivende DM mesterskabet IPO 3 på stamtavlen. Jacob
tager kontakt til Teres.
EVENTUELT:
En påskønnelse til Tage for det store arbejde han igennem mange år har ydet DDK. med et indlæg til bladet,
og en erkendtlighed. (Jacob forhører Allan om han vil lave et indlæg til bladet).
Jacob har modtaget referatet fra GF fra Ann.
Ønske om forslag til nyt design af diplomer til mesterskaber og udstillinger ønskes. Hanne spørger Mike om
mulighederne.
Pierre vil gerne læres op i at bruge Hunde web på brugssiden.
Stemmeret i grupperne: bør kun være muligt af medlemmer der er medlemmer af DDK.
Bestyrelsen ser gerne at grupperne fremkommer med deres ønsker om hvilke dommere de ønsker brugt til
deres arrangementer, hvor efter bestyrelsen vil forsøge at imødekomme deres forslag. Ud fra
mulighederne og økonomi. På ZTP og udstillingsdelen skal alle ønsker om dommere fremsættes for
avlsansvarlig, som vil forsøge at imødekomme eventuelle ønsker og foretage kontakten til dommeren.
Vedrørende brugssiden kontaktes brugsansvarlig som tidligere.
Der blev foreslået en fotokonkurrence, om det bedste billede med en eller flere dobermann. Vi tænker over
til næste møde hvordan det kan strikkes sammen.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
lørdag den 30 Juni hos Marie i Thy, Stenkærsvej 8 Bedsted. Kl. 11:00
Referent: Hans Jørn Bentsen.

