Referat af bestyrelsesmøde i DDK
Fredag d.10.02.2017 kl. 19.00 hos Ann
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen: (v/Søren H. Hansen)
- Søren byder velkommen og gør opmærksom på at vi er fuldtallige og beslutningsdygtige.
2. Indkommen post:
- Beretninger fra formanden, den brugshundeansvarlige og den avlsansvarlige har været rundsendt og godkendt af
bestyrelsen.
- DKK, tilbud fra DKK’s Hunden, både hjemmesiden og bladet. Det er gratis for os at få vores arrangementer med. Vi
ser hvordan det første blad/hjemmesiden ser ud og derefter påtænker vi at gøre brug af tilbuddet med
arrangementer m.m.
- Benedict Delannor, mail modtaget og besvaret.
- DKK, invitation til repræsentantskabsmøde d. 18. marts 2017. Søren er tilmeldt.
- DKK, aflysning af formandsmødet som skulle have været afholdt i marts.
- Vores nye annoncekonsulent Karina Sundberg har allerede været i gang og har fundet flere annoncører.
- Vores nye kontaktperson vedrørende nye medlemmer, Jin Suhr, har vi tilsendt nogle forslag til arrangementer, hvor
vi kunne være repræsenteret via hende. Hun arbejder på sagen.
3. Generalforsamling:
- Indkomne forslag:
 Indstilling af Pierre Lundahl og Hans Jørn Bentsen, indsendt af Susanne Skov
 Ændring af Gruppe- og hundeførerkonkurrencen, indsendt af Gr. Horsens.
 Ændring af reglerne for højeste IPO, indsendt af Pernille Nielsen.
 Forslag fra Tage omkring ændringer vedr. Paragraf 5 stk. 3 samt Paragraf 4 stk. 1. Tage vil komme med et
endeligt forslag.
 Jubilæumsnåle samt uddeling af disse, indsendt af Bitten Jönsson.
 Æresmedlem, indsendt af Bitten Jönsson.
 Tilbagebetaling af kontingent 2016, indsendt af Michael Christensen.
 Ændring af e-mailadresser, indsendt af Michael Christensen.
 Oprettelse af B-grupper, indsendt af Michael og Katrine Christensen, Hanne og Henning Munkholm.
 14 dages svartid, indsendt af Hans Jørn Bentsen.
 Ændring af regler vedr. kvalificering til IDC WM, indsendt af Pierre Lundahl og Hans Jørn Bentsen.
 Sletning af ændringer fra sidste år vedr. træningspladser, indsendt af Hans Jørn Bentsen, Leif og Bolette
Harder.
 Ændring af tekst til hundeførerpoint, indsendt af Diana og Hans Jørn Bentsen.
 Ændring af tekst til højeste IPO, indsendt af Diana og Hans Jørn Bentsen og Pierre Lundahl.
 Bladredaktør og assistenter, indsendt af Benedict Delannor og Michael Christensen.
4. Orientering fra Kasseren: (v/Tage Smith)
- Tage gennemgik regnskabet for 2016 og bestyrelsen planlagde budget for 2017.
5. Orientering fra den avlsansvarlige: (v/Jytte Nielsen)
- Udstillingerne for 2017 er godkendte. Værelser til de udenlandske dommere er bestilt. Prøveleder til ZTP er Merete
Dalgaard. Annoncer for udstilling samt ZTP i DDK Gr. Horsens er planlagt.
- De nye foldere vi har fået lavet er indsendt til DKK.
6. Orientering Fra den brugsansvarlige: (v/Jacob G. Nielsen)
- Der er planlagt indkaldelse til mønstring i DDK Gr. Horsens, hvor muligvis 4 figuranter kan mønstres. Weekenden
efter er der planlagt mønstring i DDK. Gr. Gribskov, med 1 eller flere figuranter.
- Der er sket dommersammenfald ved DM og JM, Gr. Horsens bliver bedt om at finde en ny dommer.
- Fane til brug ved eks. IDC WM, Jacob søger efter et brugbart logo, da han gerne vil have den brune hund med også,
så logoet ikke kun er sort.
- Svar modtaget fra Norbert Daube vedr. vores ansøgning om brug af laboratorier til test af vWD. Den tyske klub vil
godkende testresultater fra andre anerkendte laboratorier end Laboklin. Ann sørger for at gensende vores ansøgning
til DKK, med disse oplysninger.
- Svar modtaget fra Norbert Daube vedr. afholdelse af tysk AD i Danmark. Dette kan kun afholdes med tysk dommer.

- Ad hoc udvalget ved Vibeke Nannestad og Alice Bøgh har gennemgået vores regelsæt for træningspladser og de vil
komme med oplæg til ændringer.
7. Orientering fra webredaktøren: (v/Ann-Christina Jensen)
- Alle mail på hjemmesiden kører pt. som de skal, alle får de data de skal.
- Er positivt overrasket over at der her i januar allerede er 3 kuld på parringslisten, hvorimod vi kun havde 1 hele
sidste år.
- Bestyrelsen vil opfordre alle nye som gamle medlemmer at udfylde maillisteblanketten på hjemmesiden så vi kan få
gang i nyhedsmailen. Pt. er der kun ca. 30, der har udfyldt denne og af disse er der både medlemmer og ikkemedlemmer.
8. Redaktør:
- Superflot første blad er udkommet fra Lene Andersens hånd. Lidt kritisk at Postnord ikke har leveret det til tiden,
der var stor forskel på, hvornår medlemmerne fik deres blad, trods det at de var udsendt samtidigt.
9. Eventuelt:
- Bestyrelsen kigger på køb af harddisk til dokumenter m.m., der skal gemmes til evt. fremtidig brug.
- Anmodning om æresmedlem indkommet, bestyrelsen voterer.
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