Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Dobermann Klub d. 15. april 2016 i Odense.
Til stede: Tage Smith, Søren Hansen, Jacob Gahvborg Nielsen, Jytte Nielsen og Ann-Christina Jensen.
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen: (v/Søren H. Hansen)
- Søren byder velkommen og gør opmærksom på at vi er fuldt ud beslutningsdygtige.
2. Indkommen post:
- Den indkomne post er fordelt på de respektive punkter.
- Søren har fået en mail fra en person, der gerne ville have sin hund videreformidlet. Hunden var ikke
med tavle.
- Indbydelse til Hundens dag 2016. Indbydelsen bliver lagt på vores hjemmeside.
3. Orientering fra kassereren: (v/Tage Smith)
- Tage gennemgik det økonomiske stade pr. 1. april 2016. I kontingentindtægter mangler ca. 10.000 i
forhold til budget. Dette bør kunne nås. Øvrige indtægter og udgifter følger budgettet pænt. Dansk
Dobermann Klub har fortsat en robust økonomi.
4. Orientering fra avlsansvarlige: (v/Jytte Nielsen)
- Indtil videre er der kun 2 tilmeldte hunde til udstillingen i Nordjylland, vi prøver at gøre en ekstra
indsats for at øge antallet via Facebook og hjemmeside. Jytte har skaffet 9 sponsorer til
udstillingen.
- Jytte har indkøbt net forbindelse til udstillingscomputeren ved TDC, samt talt med den norske
kennelklub om køb af kasse til bånd ved udstillingerne.
- ZTP prøven i Gribskov bliver til noget, pt er der 7 tilmeldte hunde. Jytte sørger for hotel til
dommeren.
- Jytte tager kontakt til de grupper, der skal afholde udstillingsarrangementer i år og hører om de
skal have hjælp til noget og om de har nogen, der kan skrive til udstillingerne.
- Lisa Bøilerehauge har kontaktet Jytte og tilbudt sin hjælp.
- Kennelklubben afholder kursus d. 24. september i brug af klubsystemet, som i fremtiden også vil
kunne bruges vedrørende prøver. Ann og Søren vil eventuelt deltage, hvis muligt.
- Jacob ville gerne om der kunne være lidt ringtræning eller andet i forbindelse med udstillingerne.
Peter Jørgensen vil eventuelt gerne lave lidt lydighedstræning i Gr. Nordjylland efter udstillingen.
- En mail fra Berner Sennen klubben er modtaget vedrørende vores avlsanbefalinger. Vi har spurgt
ind til, hvad de skulle bruge disse til, men har ikke modtaget svar tilbage.
5. Orientering fra den brugshundeansvarlige: (v/Jacob Gahvborg Nielsen)
- IDC WM 2016, bliver afholdt d. 20.-22 maj. Vi har indtil videre 1 tilmeldt. Vi betaler deltagernes
tilmelding og evt. banket, giver deltagerne tøj med vores logo samt betaler et beløb på 500 kr. til
forplejning.
- Øernes Mesterskab 2016 i Gr. Gribskov, 5 hunde tilmeldt.
- JM 2016, 1 hund tilmeldt indtil videre, Jytte har skaffet 7 sponsorer til arrangementet.
- Prøvelederuddannelse, Jacob vil se om vi kan lave et kursus for interesserede medlemmer eller evt.
se, hvad andre klubber kan tilbyde.
- Resultathæfter, vi har kun 4-5 stykker tilbage. Grafikeren, der har lavet dem går på pension, så
Jacob vil bestille til et par år ud i fremtiden.
- Koordineringsmøde d. 30. oktober. Tage vil gerne komme og være dirigent.
- Diana Bentsen, har forespurgt om DDK vil ansøge den svenske kennelklub om at acceptere PH
kåringen som adgangsgivende til brugshundeklassen. Bestyrelsen var åben for forslaget men ville
gerne at vi samtidig ansøgte om IPOVO til samme. Jacob skriver til den svenske brugshundeklub,
som er dem, der står for dette.

-

Hans Jørn Bentsen, har igen bedt om svar vedrørende den lukkede gruppe Vestjylland. Jacob har
spurgt om han vil præcisere, hvad det er han mangler svar på. Svar endnu ikke indgået.
- Lisa Bøilerehauge, spørgsmål vedr. passivt medlemskab og point til klubkonkurrencen. Jacob har
bedt Lisa om at ændre deres ordlyd fra passivt medlemskab til støttemedlemmer.
- Lene Andersen, vedr. gravering af skilt til vandrepokal.
6. Orientering fra Webredaktør/sekretær: (v/Ann-Christina Jensen)
- Efter ønske fra Søren har Ann påbegyndt en aktivitetskalender fra Google på vores hjemmeside.
- Ny bestyrelse samt konstituering er indsendt til DKK.
- Ann har bedt DKK om nyt login til klubsystemet, dette er fremkommet og Søren og Jytte er ved at
sætte sig ind i det.
- Underskrevet referat fra GF 2016 blev modtaget på mødet fra Grete Smith. De besluttede punkter
kan nu indføres i regelsættet.
- Søren og Jytte ville gerne om vi kunne gøre brug af maillisten, Ann vil forsøge at sætte dette i gang
igen.
- Tage, vedr. annoncer til bladet: Tage henvender sig til de, hvis annoncer er ved at udløbe. Alle
nytegnelser m.v. sørger Bolette Harder for.
7. Eventuelt:
- Søren gør opmærksom på at deadline til næste blad er d. 15. maj. Ann sørger for at få dette på
hjemmeside samt på Facebooksiden.
- Næste møde: d. 16. juli 2016 kl. 12, evt. i Victoriaklubben ved Gr. Odense.
- Jytte havde et spørgsmål vedr. mellemklasse og ønskerne vedr. samme. Vi ser, hvordan
udstillingerne forløber i år og ser om behovet er der. Er det det kan vi evt. bruge det i fremtiden.

