Referat fra den: Internationale Dobermann Club Kongres d.28. August 2015 i Porvoo, Finland.

1. Formanden/præsidenten Hr. Hans Wiblishauser bød velkommen.
Hr. Wiblishauser åbnede kongressen officielt og bød velkommen til alle landes repræsentanter.
Det glædede ham at så mange kunne deltage, til trods for den lange rejse til Finland. Hr.
Wiblishauser takkede den finske formand og hendes team for organiseringen af IDC-kongressen og
Show 2015. Han takkede også IDC komiteens medlemmer for deres arbejde og håber at vi må få et
fremtidig godt samarbejde i Dobermann’ens interesse.
IDC Office Bearers.
Præsident/formand:

-

Hr. H. Wiblishauser (Tyskland)

Vice Præsident/næst formand:

-

Dr. P. Pezzano (Italien)

Sekretær:

-

Hr. H. Redtenbacher (Syd Afrika)

Kasserer:

-

Hr. R. Beunekens (Belgien)

IDC: avls ansvarlig

-

Hr. N. Daube (Tyskland)

IDC: Brugs ansvarlig

-

Hr. W. Cohnen (Tyskland)

2. Repræsenterede lande og berettigede til at stemme.
På grund af det uventede og tragiske tab af vores sekretær Hr. Helmut Redtenbacher, er vi
desværre ikke i stand til at præsentere jer for listen over de klubber der er til stede, men vi kan
bekræfte at kongressen er præsenteret af hovedparten af vore klubber og er hermed godkendt som
værende lovlig.
3. Afbud.
Afbud blev modtaget fra: Rumænien, Portugal, Spanien og Østrig.
4. Referat fra 2014 kongres afholdt i Slovakiet.
Referatet af 2014 Kongressen blev afholdt i Slovakiet og blev gjort tilgængelig for alle
medlemslandes klubber og blev enstemmigt vedtaget.
5. Sekretariatet.

Sekretæren Hr. Redtenbacher, beder alle klubber, endnu engang, om at bringe ændringer I
klubbernes mailadresser up to date, og straks sende eventuelle rettelser til Sekretariatet for at undgå
unødig ekstra arbejde og forsinkelser.
IDC’s bestyrelse var dybt berørte over nyheden om sekretær Hr. Helmut Redtenbachers
pludselige død.
På grund af denne forfærdentlige besked måtte IDC finde en ny sekretær og Hr. Beunekens har
accepteret at tage over ind til videre.
Vi fortryder nu at vi, på trods af gentagne ganges krav, ikke fik et eneste dokument fra
sekretariatet fra de sidste år. På grund af dette kan vi kun tilbyde jer et kort og ukomplet referat fra
Porvoo IDC kongressen.
6. Økonomi
Hr. Beunekens oplyser at IDC’s regnskab er tilgængelig for kontrol af alle IDC klubbers
formænd. Følgende lande: Mexico (Azteca Klubben), Cypern og Island må betale for deres
medlemskab før den. 31.12.2015 ellers vil de blive udelukket og slettet som medlemmer.
7. IDC medlemsskabs-program
Polen (Dobermann Club Poland), Holland (Sport Dobermann Nederland), Slovenien (Drustvo
Dobermanov Slovenija) er midlertidig accepteret til 2017 IDC Kongressen.
8. Årlig rapport fra IDC Præsident Hr. Hans Wiblishauser.
9. Årlig rapport fra IDC Avls inspektør Hr. Norbert Daube.
10. Årlig rapport fra IDC Prøve inspektør Hr. Willi Cohnen.
11. Tilbud og emner.
Portugal: ZTP Deltagere? Som besluttet ved IDC Kongressen i 2014: minimum 5.
Finland: Indkryds andre racer for at udvide den genetiske base af Dobermann og at forbedre
sundheden af racen.? Er afvist.
12. Locations for fremtidige IDC Events.
* IDC World Championship 2016: Dobermann Club of Hungary. (HDK)
* IDC Congress & Show 2016: Dobermann Club of Italy. (AIAD)
* IDC World Championship 2017: Dobermann Club of Italy (AIAD)
* IDC Congress & Show 2017: Dobermann Club of Hungary (HDK)

* IDC World Championship 2018: Dobermann Club of Holland (DVIN)
Congress & Show: open

* IDC

13. Afslutning af præsident/formand hr. Hans Wiblishauser.
I sin afsluttende tale til kongressen, takkede Hr. Wiblishauser endnu engang alle de deligerede
for deres konstruktive samarbejde og deltagelse I drøftelserne og ønskede alle et behageligt ophold i
Finland
IDC Secretary (comm.)

Roland Beunekens.

