Den 14. februar 2018.
Beskrivelse af indkomne forslag.
Forslag 1. Forslag fra bestyrelsen om indførelse af begrebet æresmedlem.
Æresmedlemmer kan indstilles af medlemmerne, men besluttes af bestyrelsen. Indstillingen
skal følges af en begrundelse. Hvis den ikke imødekommes af bestyrelsen, skal dette begrundes. Udnævnelsen af æresmedlem foregår på generalforsamlingen samt i en artikel
i bladet, omhandlende vedkomnes virke i DDK. Med titlen følger kontingentfrit medlemsskab af DDK samt stemmeret.
Forslag 2. Forslag fra gruppe 1, Nordsjælland.
Vedr. gruppernes tilskud til pokaler til udstilling og meseterskaber.
Udstilling:
Pokalerne, som uddeles på DDK udstillinger burde betales af DDK og ikke af grupperne,
da hele udstillingsgebyret tilfalder DDK, systemet med sponsorer er godt nok, men det
burde være kenneler og andre forretningsdrivende, der har interesse i Dobermannklubben.
Grupperne har udgifter nok. Og mange af deltagerne på udstillingerne er ikke medlem af
nogen gruppe.
Mesterskaber:
Erindringspokalerne syntes vi at det er OK, at de indkøbes og betales af den arrangerende
gruppe. Men de store pokaler burde DDK stå for, så de alle er ens fra år til år, her mener vi
at det er ok at grupperne sponserer nogle ekstra pokaler så som dagens bedste apport
osv.
Forslag 3. Forslag fra Hans Jørn, Diana Bentsen, Hanne Lundahl, Susanne Skov, Jørgen
Kjærside.
Tilføjelse til § 2.
a) at supportere grupperne under DDK og tilstræbe at åbne grupper under DDK.
b) tvangslukning af en lokal klub under DDK kan kun ske på generalforsamling med 2/3
stemmeflertal. Ændring under pladsvedtægter/godkendelser.
c) alle spørgsmål rettet til DDK svares inden 14 dage.
d) ændres til § 2: DDK skal i samarbejde med grupperne arrangere ZTP, udstillinger,
prøver på opfordring fra grupperne.
e) koordineringsmøde afholdes sidste weekend i November hvert år. Hver gruppe kan
deltage med to repræsentanter. Alle grupper skal være repræsenteret med mindst én
person. På mødet kan kun besluttes og aftales arrangementer.
Forslag 4:ændringer under regler for træningspladser. Godkendelse: Der skal foreligge
ansøgning
fra mindst 6 hundeførere, der alle er medlem af DDK. Der kan meddeles dispensation
f.s.v. angår antallet af ansøgere. I ansøgningen skal der oplyses, hvem der er formand,
kasserer og bestyrelsesmedlem, samt hvem der indledningsvis skal virke som instruktører
og indlæringsfiguranter. Mindst 2/3 af bestyrelsen (inkl. husstand) skal hver eje mindst én
dobermann. Bestyrelse, instruktører og figuranter skal alle være villige til at overholde de
til enhver tid gældende regler for DDK.
Nuværende: Der kan ikke i DDKs oprettes træningspladser på grund/arealer der på oprettelsestidspunktet ejes eller lejes af personer der er medlem af DDK. Hvis udlejer af

arealet senere indmeldes i DDK kan (men ikke nødvendigt skal) DDKs bestyrelse tage
sagen op. Samtlige træningspladsens faciliteter skal til enhver tid være tilgængelig for
ALLE gruppens medlemmer.
Ændres til: Træningspladser kan oprettes af privatpersoner, som har interesse i at fremme
hundesport for dobermann-racen og der skal udarbejdes en kontrakt melle DDK og gruppen. Pladsen skal have de fornødne rekvisitter og størrelse for at udøve den sport som man
har interesse i. DDK ser gerne pladsen har en størrelse så den kan opfylde kravene til en
IPO bane. Der kan kun afholdes prøver på de baner der opfylder kravene i henhold til
prøveprogrammet.
Forslag 5 Ronderingsbaner og figuranter. Forslag 2 under forsl 5. Plads/rekvisitter slettes.
Plads/ekvisitter:
Ronderingsbanen skal s¨vidt muligt være 80 m bred og 100 m lang. Der skal være 6 skjul/
skærme i alt, 3 på hver langside forskudt for hinanden. Ronderingsbanens mål: Se skitsen 6
mm løsskudspistol
i prøveprogram/håndbog. Flugtspring: Højde 1 m, bredde 1,5 m. Klatrespring: Højde 1,8m,
bredde 1,5 m. Afstanden melle væggene skal ved jorden være 1,3 m. Apportbukke: 3 stk.,
henholdsvis 650 gr., 1 kg og 2 kg. Pistol: Til prøver benyttes kun kaliber 6 mm løsskudspistol. Til figuranter skal der være udstyr efter de til enhver tid gældende regler. Kvaliteten
skal være god og overholde gængse normer. Ved opstart af en gruppe kan der dispenseres
indenfor en aftalt dato vedr. rekvisitterne.
Forslag 6 stillet af Jørgen Kjærside. Tilføjes under § 12: Det er muligt at stemme pr.navngiven fremmødt fuldmagtshaver i forholdet 1:1. (Dvs at en person kan medbringe en
skriftlig fuldmagt fra et andet medlem. Denne fuldmagt er personlig og kan ikke overdrages
til tredjemand.
Forslag 7: Om bestyrelsesmedlemmers deltagelse i konkurrencer. Stillet af Kim Alexander
Nilsson.
Bestyrelsesmedlemmer i DDK kan ikke stille til konkurrencer i DDK regi uden der er
neutrale dommere på (dommeren må ikke have relation til nogen af de udstillede hunde
og deres ejere)
Forslag 8: om at DDKs bestyrelse ændres fra 5 til 7 personer.
Forslag 9 om at nedsætte medlemsbladet fra 6 blade årlig til 4 blad.
Forslag 10 om at § 9 stk. 2 ændres til: Ved bestyrelsesmøder skal mindst 3 bestyrelsesmedl.
være til stede, før bestyrelsen er beslutningsdygtig. Bestyrelsesmøderne kan foregå ved
konferanceopkald/ON LINE medier, hvis nødvendigt. Det står bestyrelsen frit for at
involvere de valgte suppleanter i bestyrelsesmøderne.
Forslagene 8, 9 og 10 er fremsat af Maria Edlefsen, Lars Chr. Andersen og Heidi Maj
Nielsen.
Forslag 11 til vedtægtsændringer: Vedr. antal af bestyrelsesmedlemmer – ændres fra 5 til
7 personer.
§ 8.1. NU ledes klubben af en bestyrelse, bestående af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Foreslåes ændret til: Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og

seks bestyrelsesmedlemmer.
§ 9.2. NU Ved bestyrelsesmøder skal mindst tre bestyrelsesmedlemmer være til stede, før
bestyrelsen er beslutningsdygtig. Foreslåes ændret til: Ved bestyrelsesmøder skal mindst
fem bestyrelsesmedllemmer være til stede, før bestyrelsen er beslutningsdygtig. Suppleanter deltager uden stemmeret. (Bortfalder hvis forslag om antal i bestyrelsen nedstemmes.)
De tre forslag under pkt. 11 er stillet af Hans Jørn, Diana Bentsen, Hanne Lundahl, Susanne
Skov og Jørgen Kjærside.
Forslag 12. Stillet af Janne Gug Wærum. Tilføjes under klubbens formål § 2 som tilføjelser
til §2.
Pkt. 1 Alle har respekt og accept i forhold til diverse hunde aktiviteter, den enkelte ønsker
og vælger, at træne sin hund.
Pkt. 2 Alle skal have lov til, at have DDK underskrift, hvis et medlem har behov for dette,
til f.eks. at deltage i kurser – for egen regning – selvom DDK ikke umiddelbart har behov
for dette.Det kan være vigtig for det enkelte medlem.
Pkt. 3 DDK skal være åben for nye tiltag og ikke udelukkende, fastholde at dobermann KUN
er brugshund til lydighed, spor og driftmotivation. Den kan så meget mere og andet.
Pkt. 4 Det skal være muligt at åbne træningspladser, som er strategisk set, vil være en fordel
for medlemmerne. (Der skal ikke bare kunne åbnes nye pladser, dør om dør. Vi skal samarbejde, ikke modarbejde hinanden).
Pkt. 5 Deltage i fællesskab til f.eks.hundens dag og udbrede racen,
Pkt. 6 Åbenhed fra bestyrelsen.
Pkt. Mails videresendes til rette instans, hvis medlem har henvendt sig det forkerte sted.
Pkt. Indførelse af mobilpay.
Pkt. Selvom ledelsen fra den enkelte plads, ikke ønsker, en bestemt aktivitet skal der lyttes
til brugernes behov for træning.
Pkt. 10 Uddan ringpersonale, dommere, trænere, figuranter osv.
Pkt. 11 Uddan bestyrelses- og træningsplads bestyrelser.
Pkt. 12 Inviter andre kompetencer til klubben og lave kurser til udbud.

