Referat af bestyrelsesmøde i DDK.
Lørdag 16/09 2017 kl. 11.00, Hjelmerupvej 9, 5690 Tommerup
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen v/Søren H. Hansen:
- Søren byder velkommen og da alle er fremmødt er vi fuldt ud beslutningsdygtige.
2. Indkommen post:
- Størsteparten er rundsendt pr. mail til bestyrelsen og vil blive behandlet under deres respektive poster.
- Mail fra Hanne Lundahl vedr. bestyrelsens svar på ansøgning af eksteriørdommer-uddannelsen. Ikke alle
har modtaget denne, da den ikke var tilsendt de korrekte klubmails. Bestyrelsen har dog ingen
kommentarer til den omtalte mail.
- Klubbens mailadresse ved IDC var forkert. Efter diverse mails til IDC sekretæren uden resultat fik vi
endelig via Merete Dalgaard telefonisk kontakt til dem. Så dagen inden de delegeredes afrejse til IDC
kongressen modtog vi dagsordenen.
- IDC kongres: Endeligt referat vil komme fra IDC. Vores delegerede hæftede sig ved et par vigtige ting,
såsom at kuperede hunde født før 01.08.2016 kan deltage ved IDC show deres levetid ud. Derefter er
der lukket for dem også. Finland havde noget med vedr. DCM, men selve materialet var lavet på et alt
for tyndt grundlag og baseret på 17 hunde.
3. Orientering fra kassereren v/Tage Smith:
- Tage gennemgik det økonomiske stade pr 1. september 2017. Kontingentindtægt matcher nu budgettet.
Ellers følger indtægter og udgifter budgettet pænt. Dansk Dobermann Klub har en sund økonomi.
- Klistermærker med logo til vores pokaler. Vi har undersøgt nogle priser, 15 kr. pr. stk. synes måske lige i
overkanten især fordi vi skulle bestille 1000 stk. ad gangen. Vi undersøger sagen nærmere.
- Hans Jørn Bentsen ønsker indblik i, hvad DDK dækker af udgifter i forbindelse med vores delegerede til
IDC kongressen. Tage vil besvare.
- Spørgsmål fra Ditte i Gr. Nordsjælland vedr. prøvegebyrer. Jacob vil arbejde på nogle løsningsforslag til
forhøjelse af disse og det vil komme til afstemning på koordineringsmødet.
- Lokaler til GF 2018 på Sjællandssiden. Peter Bechsgaard vil gerne kontakte noget familie i Slagelse om
evt. lån af lokaler eller andet.
- Jacob G. Nielsen kunne ønske sig at girokort helt forsvandt. Tage mener dog at de har en præventiv
effekt og at medlemmerne bedre husker at betale, hvis girokortet ligger der, uanset om de bruger det
eller betaler via bank. Ved forespørgsel på en GF ønskede medlemmerne at bibeholde girokortene.
4. Orientering fra den avlsansvarlige v/Jytte Nielsen:
- Udstillingerne er i år igen gået fantastisk med god deltagelse, lige på nær Nordjylland, hvor kun 18 hunde
deltog. Jytte er rigtig glad for det gode stykke arbejde som grupperne gør for at gøre det hyggeligt og at
alting forløber som det skal. Søren vil dog gerne at Jytte gør grupperne opmærksom på, hvordan det skal
foregå vedr. bespisning af dommere m.v.
- ZTP i DDK Gr. Horsens, 5 hunde deltog og bestod. Jytte blev efterfølgende ringet op at prøverne ikke var
blevet registreret, dette har hun dog ordnet telefonisk med DKK.
- Pokalshop ved grænsen, Jacob vil bede dem om et katalog, da de skulle være både gode og billige. Lige
pt. har vi dog de pokaler og mødepræmier vi skal bruge for i år.
- DKK har forhøjet deres gebyrer til dommere ved både udstillinger og prøver således at disse skal
aflønnes med et fast beløb + kørepenge.
- Smileyordning for opdrættere, DKK er ikke begejstret for ordningen og ser den gerne ændret, da de små
opdrættere bliver glemt eller overset.
- Henvendelse fra en udenlandsk dommer, vi har noteret navnet på vores liste og vil se om det kan lade
sig gøre.
- Forespørgsel fra en Kathinka Lund i Norge, hun vil gerne vide om vi evt. afholder ZTP i 2018. P.t. har vi
ikke planlagt nogen.
- Udstillingsdatoer for 2018: Jytte er i kontakt med grupperne vedr. datoer. Odense vil gerne have en
udstilling igen, men vil gerne undgå at det bliver i forbindelse med deres afholdelse af DM.
5. Orientering fra den brugsansvarlige v/Jacob G. Nielsen:
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Jacob har modtaget forslag til koordineringsmødet vedr. pointgivende prøver til vores
hundeførerkonkurrence fra Vibeke Nannestad.
- Vibeke Nannestad styrer hundeførerkonkurrencen i det daglige. Ann er dog lidt ked af at vi fik lagt det op
som om det kun er Vibeke, der skal modtage disse. P.t. er der stort set ingen, der bruger den online
indsendelse. Bruger man det online skema modtager BHUA, Vibeke og Ann alle oplysninger på en gang.
- Alice Bøgh styrer kalenderen på vores hjemmeside.
- Lisa Bøilerehauge er fratrådt som formand i Gr. Horsens. Der kommer en skrivelse fra Jacob til
grupperne.
- DM i Thy d. 07.10.2017, 14 hunde tilmeldt lige pt. rigtig rigtig flot.
- Bortset fra nogle få opflamninger har der været god ro på pladserne i år.
- Jacob har talt med Henrik fra Gr. Nordsjælland om evt. at lave noget fælles med Schnauzerklubben, evt.
udstilling.
- Hvordan ser vi mulighed for at lave noget ligesom den italienske AIAD, udstilling med bid. Bestyrelsen
synes at det lyder spændende og vil prøve at kigge det igennem.
Orientering fra webmasteren v/Ann-Christina Jensen:
- Bestyrelsen besluttede at vi skulle have et højere abonnement, da der helt ud af det blå kom en
anmærkning fra hjemmesiden om at vi kun var berettiget til at have 5 sider. Dette kan vi ikke nøjes med.
- 1 enkelt ny på parringslisten lige pt.
- Bestyrelsen ønsker at maillistens antal øges. Jacob vil gerne på GF rejse sig at slå et slag for det.
Orientering fra kontaktperson v/Jin Suhr:
- Ingen frivillige til Store Hestedag eller Hundens dag, så derfor ingen deltagelse.
- Facebook siden for nye medlemmer fungerer også udmærket.
Orientering fra annoncekonsulenten v/Karina Sundberg:
- Søren, Karina arbejder på noget foderreklame. Disse kunne evt. bruges ved brugsprøver JM/ØM/DM. Vi
har jo Royal Canin som hovedsponsor ved vores udstillinger.
Redaktør:
- Tommel op fra bestyrelsen, det går godt.
Eventuelt:
- Hindse Madsens jubilæum og 70 års fødselsdag, vi har sendt rødvin via receptionen hos DKK.
Næste møde:
- 11.11.2017

Referent: Ann-Christina Jensen

