Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Dobermann Klub
Søndag d. 07/05-2017 Kl. 11.00
Hjelmerupvej 9 5690 Tommerup
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen: (v/Søren H. Hansen)
• Søren byder velkommen og gør opmærksom på at vi er mødt fuldtallige op til mødet.
2. Indkommen Post:
• Størsteparten af posten har været rundsendt i bestyrelsen og vil blive behandlet på ved de
respektive poster.
• Referat indkommet fra IDC kongressen. Vibeke Nannestad har lovet at oversætte det til dansk, så
det kan blive bragt i det næstkommende blad.
• DKK, datoer for formandsmøde 2018 og repræsentantskabsmøde i 2019.
• Mail fra Benedict Delannor vedr. hans ønske om opsigelse af sit medlemskab i DDK.
• DKK, forespørgsel modtaget omkring vores holdning til stambogsføring af et specifikt kuld hvalpe.
Der var lidt vrøvl med papirgangen til DKK, så at kuldet blev registreret for sent. Søren har kigget på
de forældredyr, der var tale om og idet de var korrekt stambogsført så han ikke noget i at der kunne
komme papirer på hvalpene.
3. Orientering fra kassereren: (v/Tage Smith)
• Tage har været forbi Deki og klage over nogle dårlige graveringer i nogle Jubilæumsnåle. De nye er
ikke fremkommet endnu. Efterfølgende er de fremkommet og fremsendt til rette vedkommende.
• Tage gennemgik det økonomiske stade pr. 1. maj 2017. I kontingentindtægt mangler ca. 5000 kr. i
forhold til budget. Det bør kunne nås. Indtægter og udgifter følger budgettet pænt. Dansk
Dobermann Klub har en sund økonomi.
• Jytte har lavet et forslag med kriterierne for at blive æresmedlem. Der var på GF stillet et forslag
men da forslagsstilleren ikke var til stede kunne der ikke stemmes om det. Bestyrelsen vil gerne stille
Jyttes forslag ved næste GF.
• Tage har kørt de annoncører, som vi havde inden redaktørskiftet, men alle nye har Karina Sundberg
taget sig af. Søren vil gerne at Lene og Karina i fællesskab aftaler plads i bladet m.m., så der kun er 2
til at lave dette. Tage vil gerne at Karina sammen med Lene overtager al annoncering. Det præciseres
at de af Tage indgåede annonceaftaler respekteres indtil aftalt udløb.
• Jytte vil gerne om Tage evt. kunne lave et nyt medlemskartotek eks. i et Excel-ark i stedet for
papirudgaven. Dette vil lette arbejdet ved døren til GF og tillige i det daglige. Tage vil se om ikke han
kan få det gennemført i løbet af 2017.
• Søren har et ønske om vi evt. kunne få kigget vores vedtægter igennem. F.eks. er der lidt med valg af
formand. Tage mener at det vi havde før blev fjernet da DKK sidst gennemgik vores vedtægter. Tage
kontakter DKK og spørger dem om det.
• Jytte spørger om vi aldrig har brugt at fremvise bankkontoen til møderne, det gør de i Nordjylland.
Tage vil gerne gøre dette fremover.
4. Orientering fra den avlsansvarlige: (v/Jytte Nielsen)
• DKK, oplysning om ny dommer, der må dømme alle hunde i gruppe 2.
• DKK, oplysning vedrørende overførsel af hunde fra andre stambogsførende organisationer.
• DKK, tilbud om at afholde specialklubudstilling på Bornholm i forbindelse med den internationale
udstilling.
• Hundens dag, 3. juni. Her kunne vi måske arbejde på at få en med. Pt. ved Jytte at Jin har planlagt at
være med til ”Hestens dag”.
• DKK, oplysning om en ny nordisk udstillingstitel og samarbejdet med de nordiske kennelklubber
herved.
• 6 hunde er meldt til ZTP i Horsens. Dommer, prøveleder og figurant er der tjek på. Jytte er ved at
finde ud af noget med gaver til disse.
• Jytte spørger om der skal laves diplomer til udstillingen i Horsens. Bestyrelsen mener at det skal der.
Jytte vil kontakte Lene Andersen og høre om hun vil lave dem.

•

It problemer vedrørende udstillingen i Horsens. Jytte har ikke kunnet finde alle tilmeldte hunde i
systemet, priserne var også forkerte og sidste tilmeldingsdato var heller ikke korrekt. Jytte har været
telefonisk i kontakt med DKK og alt skulle være rettet nu.
• I forbindelse med udstillingen i Nordjylland har gruppen planlagt at lave en B-C match.
• Mail modtaget fra Diana Bentsen vedrørende deltagelse ved en tysk udstilling i brugsklassen med en
IPOVO. Flere har oplevet at blive afvist med denne prøve. Da selve udstillingen oprandt var der dog
ikke noget problem, havde det været tilfældet, skulle vi have overladt sagen til DKK.
• Ann har oprettet en side på hjemmesiden med en formular, hvor man kan indsætte sine
udstillingsresultater fra udlandet. Jytte kunne godt tænke sig at der og kom en for de danske
resultater og evt. inklusive DDK medlemsnummer. Ann sørger for at lave dette.
• Bestyrelsen har modtaget en ansøgning vedr. dommeruddannelsen fra Hanne Lundahl. Jytte
besvarer denne.
5. Orientering fra den brugsansvarlige: (v/Jacob Nielsen)
• 2 hunde/HF er tilmeldt WM fra Danmark, Pernille M. Nielsen og Pierre Lundahl. Tøjet er bestilt.
Puljen fra WM fonden vurderes fra år til år efter, hvor meget der er i den. I år giver vi 1000 kr. i
tilskud til deltagerne + holdleder.
• Fane til WM, Jacob havde fundet en fane, men prisen var lidt for dyr for bestyrelsen. Han vil se om
han hurtigst muligt kan finde en ellers må vi undvære i år.
• Mail modtaget fra Alice Bøgh vedr. WM, denne er besvaret.
• DM, ændringer modtaget fra Gr. Thy, Jacob har godkendt ændringerne der omhandler skift af
prøveleder til Lars Andersen og en ekstra figurant Jesper B. Pedersen.
• JM, Jacob har ikke modtaget tilbagemelding fra Gr. Horsens vedr. mesterskabet.
• Mail modtaget fra Lars Andersen vedr. sponsorater/deltagelse ved JM og hans samtale med Lisa
Bøilerehauge i den forbindelse. Jacob kontakter Lisa og giver Lars svar efterfølgende.
• ØM, blev afviklet i Odense, 9 dobermann deltog.
• Opdatering af hundeførerpoint, pt. er Jacobs computer netop kommet tilbage efter at have været
inficeret med virus. Ann prøver at sende dem Jacob i sin tid har sendt til hende.
• Ann spørger til afholdte prøver der endnu ikke er på hundeweb. Jacob har mistet sin manual til
dette, Ann prøver om hun kan finde den hun har.
• Rettelser til IDC referatet, intet svar er modtaget fra Roland Beunekens omkring dette endnu.
• Ann spørger om de korrekte priser vedrørende prøver. Der er lidt uoverensstemmelse med bladet og
2 steder på hjemmesiden. Bestyrelsen retter priserne, Ann vil rette på nettet og sende de korrekte
priser til bladet.
• Vedr. DKKs registreringsbeløb (pt. 34 kr. pr. hund pr. prøve) beder Tage grupperne indbetale de
beløb, som hovedklubben har lagt ud de sidste år.
• Tage beder samtidig grupperne fremover straksafregne omtalte 34 kr. pr. hund til prøve – afregning
til hovedklubben via kontonr. 9570 8148120. Der udsendes en mail til hver berørt gruppe.
6. Orientering fra Webmaster/sekretær: (v/Ann-Christina Jensen)
• Referat fra GF samt det konstituerende møde er rundsendt, godkendt og tilsendt bladet.
• Forslag fra GF vedr. e-mailadresser: Ann har talt med Henrik Rasmussen og har nogle forslag til
bestyrelsen omkring, hvordan vi kan få det gennemført. E-mailadresserne er allerede oprettet og
Henrik vil være behjælpelig med at opsætte det på bestyrelsens computere, hvis de ønsker dette.
Bestyrelsen vil tage de nye mails i brug, men venter med det omkring returadressen.
• Forslag fra GF omkring svartid. Der er ikke ændret noget på hjemmesiden.
• Forslag vedr. abonnement på bladet, den uønskede ordlyd er slettet på hjemmesiden både på
medlemssiden samt i vedtægterne.
• Opfordringer til medlemmerne om at tilmelde sig nyhedsmailen.
• Ann har lagt downloaded hjemmesiden på en harddisk og afleverer denne til Jacob.
7. Post til Kontaktperson Jin Suhr.
• Mail fra Anella Projekt omhandlende en film, hvor de skulle bruge en dobermann. Jin har fundet en
hund til dette.
• Mail fra Bacon, her skulle bruges en dobermann til en reklamefilm.

•
•

Store Hestedag arbejder Jin på at kunne deltage ved eller evt. finde nogle, der kan.
Jin har fået kontakt til nogle nye medlemmer og der er oprettet en ny gruppe for nye medlemmer på
Facebook.
8. Post til annoncekonsulent Karina Sundberg:
• Karina har lavet en liste over de nuværende annoncører, efter dette skulle der være
annonceindtægter på over 9000 kr.
• Lene Andersen og Karina skal have lavet fælles aftaler omkring størrelserne på annoncerne i bladet,
så Karina ved, hvad hun har at gå efter og hvor meget plads de kan få i bladet. Karina har fået frie
hænder til at afprøve nye tiltage og også til at lave evt. rabatordninger.
• Karina har fået forespørgsler omhandlende link og banner KUN på hjemmesiden. Bestyrelsen mener
at en sådan kunne koste 900 kr. om året.
9. Redaktør eftersøger materiale til bladet:
• Problemet er de samme som altid. Man vil gerne se noget spændende i bladet, men det kniber med
selv at få noget sendt ind. Bestyrelsen og grupperne skal være bedre til at prikke lidt til
medlemmerne også de, der laver andet end IPO. Evt. kan Ann sende opfordringer med i
nyhedsmailen.
10. Eventuelt:
• Jytte spørger efter, hvor mange medlemsmøder det blev besluttet på koordineringsmødet at vi
skulle holde. Intet fast blev aftalt, men der blev talt om 1 øst og 1 vest for Storebælt.
• Jytte spørger efter, hvor mange fællestræninger/figurantsamlinger, der skulle være. Jacob kontakter
grupperne på Sjælland og spørger om de har lyst at afholde et i efteråret.
• Søren kunne godt tænke sig om der kunne lejes en figurant udefra som trækplaster til de gamle
figuranter, så de også får noget ud af det. Jacob undersøger dette.
• Koordineringsmøde d. 29/10 kl. 12. Jacob beder Tage tage jobbet som dirigent.
• Tage er løbet tør for stofmærker, skal vi have bestilt nogle nye. Ann mener at have nogle liggende.
Jytte mener at have en kontakt der evt. kan fabrikere yderligere stofmærker og vil forhøre sig om
evt. prisleje.
11. Næste møde:
• 16.09.2017 kl. 11.00, Jacob forespørger om lån af Victoriaklubben.
Referent: Ann-Christina Jensen

