Referat af bestyrelsesmøde i DDK
Lørdag d. 16. juli 2016
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen (v/Søren H. Hansen):
Søren byder velkommen og gør opmærksom på at vi er fuldtallige og fuldt ud beslutningsdygtige.
2. Indkommen post:
Fra DKK vedr. deres klubsystem, vi har fået et nyt telefonnummer til deres hotline, hvis man skulle stå
derude med problemer ved udstillingen.
Fra DKK vedr. kritikprogrammer til skuer. Vi afholder ikke skuer, så dette bruger vi ikke.
Fra arrangørerne af ”Hundens dag”, de efterspørger billeder af de Dobermann, der deltog. Vi er vidende
om at der var deltagere, men ingen officielle repræsentanter fra os.
Annonce for ”Dog Fun Day”, arrangementet er på en dag, hvor vi selv har en udstilling og derfor ønsker vi
ikke at annoncere for dette.
Fra udstillingsledelsen i Luxembourg angående pokaler. Vi har de sidste par år købt deres restpartier og
vil muligvis gøre dette igen.
Post fra Hans Jørn Bentsen vedr. vores møde. Han efterspørger et referat inden han vil give et endeligt
svar. Dette var ikke aftalen, idet han skulle gå tilbage til baglandet med de svar han havde fået og komme
igen med et svar til bestyrelsen omkring deres evt. deltagelse fremover i klubbens arrangementer. Søren
skriver en mail til ham, hvor vi afslutter sagen.
Kontakt med Henrik Rasmussen fra Schnauzerklubben, denne var meget interesseret i et evt. samarbejde
omkring arrangementer. Dette vil vi bestemt ikke afvise, det kunne blive et spændende samarbejde.
3. IDC. Kongres:
Referat er fremkommet og er lagt frem på hjemmesiden.
Tage har taget kontakt til IDC og meddelt, at det nu er Søren, der er formand for klubben.
Jacob, Jytte og Søren tager ned og deltager ved middag og kongres. Jacob har meldt 3 til men har ikke
fået svar tilbage endnu.
4. Orientering fra Kassereren (v/Tage Smith):
Tage gennemgik det økonomiske stade pr. 1. juli 2016. I kontingentindtægt mangler ca. 10.000 kr. i
forhold til budget. Dvs. 20 ”manglende” medlemmer. Bør kunne nås. Øvrige indtægter og udgifter følger
budgettet pænt. Dansk Dobermann Klub har fortsat en robust økonomi.
Nu, hvor vi pt. ikke har et blad, bør vi sætte nye medlemmer på vores hjemmeside.
Tage har skrevet rundt til vores nuværende annoncører vedr. det manglende blad. De vil naturligvis blive
holdt skadesløse.
Tage har haft kontakt med Thomas Myssing, der mener at udsendelse af bladet kan gøres billigere end
ved Post Danmark. Dette vil vi naturligvis undersøge før udsendelse af blad.
5. Orientering fra den avlsansvarlige (v/Jytte Nielsen):
I ”Unser Dobermann” er bragt en oversigt over proceduren vedr. behandling af den nye standard. Selve
proceduren bliver offentliggjort på IDC kongressen i år. Pr. 7/3 2016 gælder følgende, ”man må følge
landets regler vedr. kupering for prøver samt udstilling”. Vi får den oversat og sætter den på
hjemmesiden.
Caroline Hald fra Norge har henvendt sig vedrørende ønske om at gå som dommerelev evt. ved
udstillingen i Horsens. Vi skal rette henvendelse til DKK og når vi har fået god for det derinde sender vi
bekræftelse til hende. Hun skal selv betale sin forplejning m.v.
Info fra kennelklubben vedr. avlsforbud givet af kennelklubben til en dansk hund, DK03400/2015.
Vedrørende vWD, Jytte har kontakt med en dyrlæge, som vil give en beskrivelse.
Udstillingsresultater m.v. til hjemmesiden, Ann og Jytte har en aftale om, hvordan vi gør.
Jytte vil gerne at materiale vedrørende vores arrangementer kan komme ud noget før. Grupperne skal
indsende data mindst 1 måned før og helst endnu tidligere.
Annoncen for udstillingen i DDK Gr. Horsens. Ann får data omkring hele arrangementet fra Lisa i Horsens.
Gruppen sørger for sponsorer og sender disse til Jytte.
Dommere til næste års udstillinger. P.t. er der 19 dommere fra Danmark, der må dømme dobermann.
6. Orientering fra den brugsansvarlige (v/Jacob G. Nielsen):
Mail fra Vibeke N. vedrørende regelsættet for koordineringsmøder, der ikke er blevet rettet. Ann forsøger
at implementere ændringerne efterfølgende.

-

Mail fra Alice Bøgh vedrørende tøj til dette års IDC. Noget gik ikke helt som det skulle. Alice har dog sagt
Ja til at hjælpe som ad-hoc udvalg i fremtiden og har desuden forslået Vibeke Nannestad også. Jacob
ønsker fremadrettet at deltagerene prøver tøjet og vi giver en fast pris for tøj + logo. Ønsker deltagerne
noget dyrere tøj betaler de selv det resterende. Jacob har fået logoet på et USB stik.
Fane til brug ved IDC WM, bestyrelsen tager det med i budgettet til næste år. Jacob finder en pris på fane
m.v.
Søren efterspørger figurantpas, Jacob har fået dem elektronisk til brug til næste mønstring.
Jacob har ikke fået svar fra Brønnum vedr. resultathæfter, som han har bestilt allerede i april.
Lisa Duus har spurgt efter prøvebøger. Jacob kontakter DKK og forhører sig om pris. Vi har førhen kunnet
bestille dem til lidt lavere pris.
Nyt fra DKK, en ny sport indenfor spor ”Nosework”. Nogle af vore medlemmer har deltaget i deres kursus.
Interesserede kan henvende sig ved DKK.
DM 2016, figuranten er godkendt af Jacob sidste år, vi skal dog have fundet en reservefigurant samt en
tilknyttet dyrlæge også. Dommeren er Finn Berthelsen. Vedrørende annoncering for arrangementet,
Jacob snakker med Henrik fra Nordsjælland.
Søren efterspørger navne på gruppernes bestyrelsesmedlemmer samt evt. billeder af samme. Jacob
sender mails til kontaktpersonerne.
Svar fra Sverige vedr. vores forespørgsel på vegne af Diana Bentsen. Ansøgningen er afslået.
Vi skal lære medlemmerne at bruge kalenderen på vores hjemmeside til arrangementer.
7. Orientering fra Webredaktør (v/Ann-Christina Jensen):
Ann har kigget lidt på priser på nyere versioner af de programmer, der skal bruges for at få lavet et blad.
Vestergårds, Henrik fra Nordsjælland og Bolette har været meget behjælpelige med hjælp til, hvilke
programmer der skulle bruges. Vi er nu i besiddelse af programmer samt gamle elektroniske blade på et
USB stik. Søren får USB stikket og taler med Lene om det er noget hun vil kigge på.
Hjemmesiden kører som vanligt. Forespørgsel modtaget fra Diana og Hans Jørn Bentsen vedrørende en
mobilvenlig version. Hjemmesiden er faktisk optimeret til mobil, men det vil aldrig blive som at se den på
en computer, det hele ville blive for småt. Det er muligt at se alle funktioner. Det samme er det, hvis man
går ind på f.eks. DKK’s hjemmeside.
Aktivitetskalenderen er sat i værk, men et par medlemmer har ikke kunnet finde ud af at tingene er flyttet
derover. Måske vi alligevel skulle bibeholde teksterne inde på siden samtidig med kalenderen?
Fra sidste møde: Maillisten er lavet igen, har dog ikke været i brug endnu.
Tilmelding til kursus i klubsystem. Har ikke kunnet finde tilmeldingen. Måske den er mulig under Jytte og
Sørens egne medlemsnumre. Jytte og Søren har selv meldt til.
8. Eventuelt:
Dropbox? eller andet, tænkebox til næste gang.
Helle Poulsen omkring deltagelse ved VM, denne gang ville hun springe over.
Jytte har gang i skriver + ringpersonale til udstillingen i Horsens.
9. Næste møde:
Lørdag d. 19.11. 2016 kl. 12 hos Ann

