Fra:
Emne:
Dato:
Til:
Cc:

Jens Glavind JeGl@dkk.dk
RE: Konflikt i Dansk Doberman Klub
27. marts 2020 kl. 19.53
Hanne Lundahl dobergaarden@gmail.com
steffieseidelmann@gmail.com, naestformand1.ddk@gmail.com, avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk,
karin.hoberg@gmail.com
!
JA

Sendt fra min Samsung Galaxy-smartphone.

-------- Oprindelig besked -------Fra: Hanne Lundahl <dobergaarden@gmail.com>
Dato: 27/03/2020 19.21 (GMT+01:00)
Til: Jens Glavind <JeGl@dkk.dk>
Cc: steffieseidelmann@gmail.com, naestformand1.ddk@gmail.com, avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk, karin.hoberg@gmail.com
Emne: Re: Konflikt i Dansk Doberman Klub
Hej Jens
Jeg vil høre om jeg må bruge din mail streng om denne sag til gavn for hele klubbens medlemmer? Vi vil ikke gøre det uden at have fået lov af dig
og så grundet GDPR loven. Vi vil gerne skabe ro i klubben og det gøres der nemmest ved at alle medlemmer får det fulde indblik og ikke kun de ting
Maria sender rundt.
Jeg har sat tre yderlige bestyrelses medlemmer på som er enig i mit spørgsmål om brug af mail til dig.
God aften

Sendt fra min iPhone
Den 17. mar. 2020 kl. 21.21 skrev Jens Glavind <JeGl@dkk.dk>:

A".: Dansk Doberman Klub
Jeg skal starte med at gentage formand Jørgen Hindses ord i et mailsvar <l Maria
Edlefsen:
Da du skrev +l mig, orienterede du ikke om, at du allerede havde været i forbindelse
med DKK`s direktør og jurist, og allerede havde fået svar fra juristen angående
beslutningskompetencen i en bestyrelse. Det svar har du altså nu fået 2 gange: Fra
DKK`s jurist og fra mig - og disse svar er enslydende, så der burde ikke være noget at
tage fejl af. Flertallet bestemmer, og du har som formand ingen anden kompetence,
end den bestyrelsens ﬂertal giver dig.
Dansk Kennel Klub ønsker ikke at blive part i en intern strid i jeres klubs bestyrelse.
Situa+onen er ganske mærkværdig. Jeg har i mine mange år i Dansk Kennel Klub
aldrig oplevet, at en formand blev siddende på sin post med et ﬂertal imod sig.
Ind+l situa+onen i jeres klub har normaliseret sig, beder vi om, at alle henvendelser
fra jer, der kræver DKK`s medvirken eller s+llingtagen, er underskrevet af et ﬂertal af
jeres bestyrelse. DeIe er nødvendiggjort af din orientering +l os om, at det ikke er
dig, der tegner klubben.
Jeg +llader mig at gå ud fra, at du loyalt holder hele DDK`s bestyrelse behørigt
orienteret om din henvendelse +l DKK og at du ligeledes loyalt orienterer hele DDK`s
bestyrelse om DKK`s svar herpå
Here?er skal jeg kort forholde mig <l at fratage Pierre Lundahl posten som formand
for jeres brugshundeudvalg. Det er foregået korrekt (jf. regler om inhabilitet osv.) –
men har ingen betydning for den prøve og de resultater, der <lsyneladende er en
del af uenigheden. De fastholdes.

del af uenigheden. De fastholdes.
Pierre Lundahl fastholder naturligvis fortsat posten som medlem af bestyrelsen.
Senest kan jeg konstatere, at Generalforsamlingen grundet Coronasitua<onen er
ﬂy"et. Det betyder således, at klubben frem <l – og i afviklingen af –
Generalforsamlingen ledes af ﬂertallet i bestyrelsen.
Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB
Jens Glavind
Direktør
Direkte telefon:+45 56 18 81 40

<image2acbf7.JPG> Dansk Kennel Klub

Parkvej 1 • DK-2680 Solrød Strand
Tlf. +45 5618 8100 • Information +45 5618 8155
http://www.dkk.dk • post@dkk.dk
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Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB
Jens Glavind
Direktør
Direkte telefon:+45 56 18 81 40
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1 • DK-2680 Solrød Strand
Tlf. +45 5618 8100 • Information +45 5618 8155
http://www.dkk.dk • post@dkk.dk

Fra:
Emne:
Dato:
Til:
Cc:

Hanne Lundahl dobergaarden@gmail.com
Re: Konflikt i Dansk Doberman Klub
27. marts 2020 kl. 19.20
Jens Glavind JeGl@dkk.dk
steffieseidelmann@gmail.com, naestformand1.ddk@gmail.com, avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk,
karin.hoberg@gmail.com
Hej Jens
Jeg vil høre om jeg må bruge din mail streng om denne sag til gavn for hele klubbens medlemmer? Vi vil ikke gøre det uden at have fået lov af dig
og så grundet GDPR loven. Vi vil gerne skabe ro i klubben og det gøres der nemmest ved at alle medlemmer får det fulde indblik og ikke kun de ting
Maria sender rundt.
Jeg har sat tre yderlige bestyrelses medlemmer på som er enig i mit spørgsmål om brug af mail til dig.
God aften

Sendt fra min iPhone
Den 17. mar. 2020 kl. 21.21 skrev Jens Glavind <JeGl@dkk.dk>:

A".: Dansk Doberman Klub
Jeg skal starte med at gentage formand Jørgen Hindses ord i et mailsvar <l Maria
Edlefsen:
Da du skrev +l mig, orienterede du ikke om, at du allerede havde været i forbindelse
med DKK`s direktør og jurist, og allerede havde fået svar fra juristen angående
beslutningskompetencen i en bestyrelse. Det svar har du altså nu fået 2 gange: Fra
DKK`s jurist og fra mig - og disse svar er enslydende, så der burde ikke være noget at
tage fejl af. Flertallet bestemmer, og du har som formand ingen anden kompetence,
end den bestyrelsens ﬂertal giver dig.
Dansk Kennel Klub ønsker ikke at blive part i en intern strid i jeres klubs bestyrelse.
Situa+onen er ganske mærkværdig. Jeg har i mine mange år i Dansk Kennel Klub
aldrig oplevet, at en formand blev siddende på sin post med et ﬂertal imod sig.
Ind+l situa+onen i jeres klub har normaliseret sig, beder vi om, at alle henvendelser
fra jer, der kræver DKK`s medvirken eller s+llingtagen, er underskrevet af et ﬂertal af
jeres bestyrelse. DeIe er nødvendiggjort af din orientering +l os om, at det ikke er
dig, der tegner klubben.
Jeg +llader mig at gå ud fra, at du loyalt holder hele DDK`s bestyrelse behørigt
orienteret om din henvendelse +l DKK og at du ligeledes loyalt orienterer hele DDK`s
bestyrelse om DKK`s svar herpå
Here?er skal jeg kort forholde mig <l at fratage Pierre Lundahl posten som formand
for jeres brugshundeudvalg. Det er foregået korrekt (jf. regler om inhabilitet osv.) –
men har ingen betydning for den prøve og de resultater, der <lsyneladende er en
del af uenigheden. De fastholdes.
Pierre Lundahl fastholder naturligvis fortsat posten som medlem af bestyrelsen.
Senest kan jeg konstatere, at Generalforsamlingen grundet Coronasitua<onen er
ﬂy"et. Det betyder således, at klubben frem <l – og i afviklingen af –
Generalforsamlingen ledes af ﬂertallet i bestyrelsen.
Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB

DANSK KENNEL KLUB
Jens Glavind
Direktør
Direkte telefon:+45 56 18 81 40
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Fra:
Emne:
Dato:
Til:
Cc:

Hanne Lundahl dobergaarden@gmail.com
Re: Konflikt i Dansk Doberman Klub
27. marts 2020 kl. 19.13
Jens Glavind JeGl@dkk.dk
steffieseidelmann@gmail.com, naestformand1.ddk@gmail.com, avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk,
karin.hoberg@gmail.com
Hej Jens
Tak for
Sendt fra min iPhone
Den 17. mar. 2020 kl. 21.21 skrev Jens Glavind <JeGl@dkk.dk>:

A".: Dansk Doberman Klub
Jeg skal starte med at gentage formand Jørgen Hindses ord i et mailsvar <l Maria
Edlefsen:
Da du skrev +l mig, orienterede du ikke om, at du allerede havde været i forbindelse
med DKK`s direktør og jurist, og allerede havde fået svar fra juristen angående
beslutningskompetencen i en bestyrelse. Det svar har du altså nu fået 2 gange: Fra
DKK`s jurist og fra mig - og disse svar er enslydende, så der burde ikke være noget at
tage fejl af. Flertallet bestemmer, og du har som formand ingen anden kompetence,
end den bestyrelsens ﬂertal giver dig.
Dansk Kennel Klub ønsker ikke at blive part i en intern strid i jeres klubs bestyrelse.
Situa+onen er ganske mærkværdig. Jeg har i mine mange år i Dansk Kennel Klub
aldrig oplevet, at en formand blev siddende på sin post med et ﬂertal imod sig.
Ind+l situa+onen i jeres klub har normaliseret sig, beder vi om, at alle henvendelser
fra jer, der kræver DKK`s medvirken eller s+llingtagen, er underskrevet af et ﬂertal af
jeres bestyrelse. DeIe er nødvendiggjort af din orientering +l os om, at det ikke er
dig, der tegner klubben.
Jeg +llader mig at gå ud fra, at du loyalt holder hele DDK`s bestyrelse behørigt
orienteret om din henvendelse +l DKK og at du ligeledes loyalt orienterer hele DDK`s
bestyrelse om DKK`s svar herpå
Here?er skal jeg kort forholde mig <l at fratage Pierre Lundahl posten som formand
for jeres brugshundeudvalg. Det er foregået korrekt (jf. regler om inhabilitet osv.) –
men har ingen betydning for den prøve og de resultater, der <lsyneladende er en
del af uenigheden. De fastholdes.
Pierre Lundahl fastholder naturligvis fortsat posten som medlem af bestyrelsen.
Senest kan jeg konstatere, at Generalforsamlingen grundet Coronasitua<onen er
ﬂy"et. Det betyder således, at klubben frem <l – og i afviklingen af –
Generalforsamlingen ledes af ﬂertallet i bestyrelsen.
Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB
Jens Glavind
Direktør
Direkte telefon:+45 56 18 81 40
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Fra:
Emne:
Dato:
Til:

Hanne Lundahl dobergaarden@gmail.com
Fwd: Konflikt i Dansk Doberman Klub
18. marts 2020 kl. 07.23
Karin Hoberg karin.hoberg@gmail.com, Gmail pierrelundahl89@gmail.com, steffieseidelmann@gmail.com

Sendt fra min iPhone
Start på videresendt besked:
Fra: Jens Glavind <JeGl@dkk.dk>
Dato: 18. marts 2020 kl. 06.39.46 CET
Til: "formand.ddk@gmail.com" <formand.ddk@gmail.com>, "larschristianandersen@hotmail.dk" <larschristianandersen@hotmail.dk>,
"steffieseidelmann@gmail.com" <steffieseidelmann@gmail.com>, "naestformand1.ddk@gmail.com" <naestformand1.ddk@gmail.com>,
"avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk" <avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk>, "karin.hoberg@gmail.com" <karin.hoberg@gmail.com>,
"pierrelundahl89@gmail.com" <pierrelundahl89@gmail.com>, "dobergaarden@gmail.com" <dobergaarden@gmail.com>,
"kasserer@danskdobermannklub.dk" <kasserer@danskdobermannklub.dk>
Emne: SV: Konflikt i Dansk Doberman Klub

A".: Dansk Doberman Klub
Brugshundearbejdet varetages af klubbens ﬂertal frem <l Generalforsamlingen –
der er ingen brugshundeansvarlig i perioden.
Jeg har fået spørgsmål, om da ikke DKK kender <l indsendelse af jeres klager
omkring aPoldt prøve. De er velkendte og behandlede i såvel administra<on som i
Dansk Kennel Klubs Brugshundeudvalg.
Afgørelsen er fortsat entydig – prøven er gennemført og står ved magt. De"e er
meddelt klubben adskillige gange!
Frem<dige henvendelser skal komme fra et ﬂertal i jeres nuværende bestyrelse –
ligesom klubben ledes af et ﬂertal!!

Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB
Jens Glavind
Direktør
Direkte telefon:+45 56 18 81 40
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1 • DK-2680 Solrød Strand
Tlf. +45 5618 8100 • Information +45 5618 8155
http://www.dkk.dk • post@dkk.dk

Fra: Jens Glavind
Sendt: 17. marts 2020 21:21
Til: 'formand.ddk@gmail.com' <formand.ddk@gmail.com>; 'larschris<anandersen@hotmail.dk'
<larschris<anandersen@hotmail.dk>; 'steﬃeseidelmann@gmail.com' <steﬃeseidelmann@gmail.com>;

<larschris<anandersen@hotmail.dk>; 'steﬃeseidelmann@gmail.com' <steﬃeseidelmann@gmail.com>;
'naes_ormand1.ddk@gmail.com' <naes_ormand1.ddk@gmail.com>;
'avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk' <avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk>;
'karin.hoberg@gmail.com' <karin.hoberg@gmail.com>; pierrelundahl89@gmail.com;
dobergaarden@gmail.com
Emne: Konﬂikt i Dansk Doberman Klub

A".: Dansk Doberman Klub
Jeg skal starte med at gentage formand Jørgen Hindses ord i et mailsvar <l Maria
Edlefsen:
Da du skrev +l mig, orienterede du ikke om, at du allerede havde været i forbindelse
med DKK`s direktør og jurist, og allerede havde fået svar fra juristen angående
beslutningskompetencen i en bestyrelse. Det svar har du altså nu fået 2 gange: Fra
DKK`s jurist og fra mig - og disse svar er enslydende, så der burde ikke være noget at
tage fejl af. Flertallet bestemmer, og du har som formand ingen anden kompetence,
end den bestyrelsens ﬂertal giver dig.
Dansk Kennel Klub ønsker ikke at blive part i en intern strid i jeres klubs bestyrelse.
Situa+onen er ganske mærkværdig. Jeg har i mine mange år i Dansk Kennel Klub
aldrig oplevet, at en formand blev siddende på sin post med et ﬂertal imod sig.
Ind+l situa+onen i jeres klub har normaliseret sig, beder vi om, at alle henvendelser
fra jer, der kræver DKK`s medvirken eller s+llingtagen, er underskrevet af et ﬂertal af
jeres bestyrelse. DeIe er nødvendiggjort af din orientering +l os om, at det ikke er
dig, der tegner klubben.
Jeg +llader mig at gå ud fra, at du loyalt holder hele DDK`s bestyrelse behørigt
orienteret om din henvendelse +l DKK og at du ligeledes loyalt orienterer hele DDK`s
bestyrelse om DKK`s svar herpå
Here?er skal jeg kort forholde mig <l at fratage Pierre Lundahl posten som formand
for jeres brugshundeudvalg. Det er foregået korrekt (jf. regler om inhabilitet osv.) –
men har ingen betydning for den prøve og de resultater, der <lsyneladende er en
del af uenigheden. De fastholdes.
Pierre Lundahl fastholder naturligvis fortsat posten som medlem af bestyrelsen.
Senest kan jeg konstatere, at Generalforsamlingen grundet Coronasitua<onen er
ﬂy"et. Det betyder således, at klubben frem <l – og i afviklingen af –
Generalforsamlingen ledes af ﬂertallet i bestyrelsen.

Fra:
Emne:
Dato:
Til:

Jens Glavind JeGl@dkk.dk
SV: Konflikt i Dansk Doberman Klub
18. marts 2020 kl. 06.39
formand.ddk@gmail.com, larschristianandersen@hotmail.dk, steffieseidelmann@gmail.com, naestformand1.ddk@gmail.com,
avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk, karin.hoberg@gmail.com, pierrelundahl89@gmail.com, dobergaarden@gmail.com,
kasserer@danskdobermannklub.dk

A".: Dansk Doberman Klub
Brugshundearbejdet varetages af klubbens ﬂertal frem <l Generalforsamlingen –
der er ingen brugshundeansvarlig i perioden.
Jeg har fået spørgsmål, om da ikke DKK kender <l indsendelse af jeres klager
omkring aPoldt prøve. De er velkendte og behandlede i såvel administra<on som i
Dansk Kennel Klubs Brugshundeudvalg.
Afgørelsen er fortsat entydig – prøven er gennemført og står ved magt. De"e er
meddelt klubben adskillige gange!
Frem<dige henvendelser skal komme fra et ﬂertal i jeres nuværende bestyrelse –
ligesom klubben ledes af et ﬂertal!!

Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB
Jens Glavind
Direktør
Direkte telefon:+45 56 18 81 40
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1 • DK-2680 Solrød Strand
Tlf. +45 5618 8100 • Information +45 5618 8155
http://www.dkk.dk • post@dkk.dk

Fra: Jens Glavind
Sendt: 17. marts 2020 21:21
Til: 'formand.ddk@gmail.com' <formand.ddk@gmail.com>; 'larschris<anandersen@hotmail.dk'
<larschris<anandersen@hotmail.dk>; 'steﬃeseidelmann@gmail.com' <steﬃeseidelmann@gmail.com>;
'naes_ormand1.ddk@gmail.com' <naes_ormand1.ddk@gmail.com>;
'avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk' <avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk>;
'karin.hoberg@gmail.com' <karin.hoberg@gmail.com>; pierrelundahl89@gmail.com;
dobergaarden@gmail.com
Emne: Konﬂikt i Dansk Doberman Klub

A".: Dansk Doberman Klub

Jeg skal starte med at gentage formand Jørgen Hindses ord i et mailsvar <l Maria
Edlefsen:
Da du skrev +l mig, orienterede du ikke om, at du allerede havde været i forbindelse
med DKK`s direktør og jurist, og allerede havde fået svar fra juristen angående
beslutningskompetencen i en bestyrelse. Det svar har du altså nu fået 2 gange: Fra
DKK`s jurist og fra mig - og disse svar er enslydende, så der burde ikke være noget at
tage fejl af. Flertallet bestemmer, og du har som formand ingen anden kompetence,
end den bestyrelsens ﬂertal giver dig.
Dansk Kennel Klub ønsker ikke at blive part i en intern strid i jeres klubs bestyrelse.
Situa+onen er ganske mærkværdig. Jeg har i mine mange år i Dansk Kennel Klub
aldrig oplevet, at en formand blev siddende på sin post med et ﬂertal imod sig.
Ind+l situa+onen i jeres klub har normaliseret sig, beder vi om, at alle henvendelser
fra jer, der kræver DKK`s medvirken eller s+llingtagen, er underskrevet af et ﬂertal af
jeres bestyrelse. DeIe er nødvendiggjort af din orientering +l os om, at det ikke er
dig, der tegner klubben.
Jeg +llader mig at gå ud fra, at du loyalt holder hele DDK`s bestyrelse behørigt
orienteret om din henvendelse +l DKK og at du ligeledes loyalt orienterer hele DDK`s
bestyrelse om DKK`s svar herpå
Here?er skal jeg kort forholde mig <l at fratage Pierre Lundahl posten som formand
for jeres brugshundeudvalg. Det er foregået korrekt (jf. regler om inhabilitet osv.) –
men har ingen betydning for den prøve og de resultater, der <lsyneladende er en
del af uenigheden. De fastholdes.
Pierre Lundahl fastholder naturligvis fortsat posten som medlem af bestyrelsen.
Senest kan jeg konstatere, at Generalforsamlingen grundet Coronasitua<onen er
ﬂy"et. Det betyder således, at klubben frem <l – og i afviklingen af –
Generalforsamlingen ledes af ﬂertallet i bestyrelsen.

Fra:
Emne:
Dato:
Til:

Hanne Lundahl dobergaarden@gmail.com
Re: Konflikt i Dansk Doberman Klub
17. marts 2020 kl. 21.38
Jens Glavind JeGl@dkk.dk
Hej Jens tak for dit svar. Vi er i tvivl om Pierre Lundahl stadig sidder som brugshundeansvarlig og hvis ikke hvad er årsagen ? De
venligste hilsner Hanne Lundahl Karin Hoberg , Steffie Seidelmann ,Pierre Lundahl
Sendt fra min iPhone
Den 17. mar. 2020 kl. 21.21 skrev Jens Glavind <JeGl@dkk.dk>:

Fra:
Emne:
Dato:
Til:

Jens Glavind JeGl@dkk.dk
Konflikt i Dansk Doberman Klub
17. marts 2020 kl. 21.21
formand.ddk@gmail.com, larschristianandersen@hotmail.dk, steffieseidelmann@gmail.com, naestformand1.ddk@gmail.com,
avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk, karin.hoberg@gmail.com, pierrelundahl89@gmail.com, dobergaarden@gmail.com

A".: Dansk Doberman Klub
Jeg skal starte med at gentage formand Jørgen Hindses ord i et mailsvar <l Maria
Edlefsen:
Da du skrev +l mig, orienterede du ikke om, at du allerede havde været i forbindelse
med DKK`s direktør og jurist, og allerede havde fået svar fra juristen angående
beslutningskompetencen i en bestyrelse. Det svar har du altså nu fået 2 gange: Fra
DKK`s jurist og fra mig - og disse svar er enslydende, så der burde ikke være noget at
tage fejl af. Flertallet bestemmer, og du har som formand ingen anden kompetence,
end den bestyrelsens ﬂertal giver dig.
Dansk Kennel Klub ønsker ikke at blive part i en intern strid i jeres klubs bestyrelse.
Situa+onen er ganske mærkværdig. Jeg har i mine mange år i Dansk Kennel Klub
aldrig oplevet, at en formand blev siddende på sin post med et ﬂertal imod sig.
Ind+l situa+onen i jeres klub har normaliseret sig, beder vi om, at alle henvendelser
fra jer, der kræver DKK`s medvirken eller s+llingtagen, er underskrevet af et ﬂertal af
jeres bestyrelse. DeIe er nødvendiggjort af din orientering +l os om, at det ikke er
dig, der tegner klubben.
Jeg +llader mig at gå ud fra, at du loyalt holder hele DDK`s bestyrelse behørigt
orienteret om din henvendelse +l DKK og at du ligeledes loyalt orienterer hele DDK`s
bestyrelse om DKK`s svar herpå
Here?er skal jeg kort forholde mig <l at fratage Pierre Lundahl posten som formand
for jeres brugshundeudvalg. Det er foregået korrekt (jf. regler om inhabilitet osv.) –
men har ingen betydning for den prøve og de resultater, der <lsyneladende er en
del af uenigheden. De fastholdes.
Pierre Lundahl fastholder naturligvis fortsat posten som medlem af bestyrelsen.
Senest kan jeg konstatere, at Generalforsamlingen grundet Coronasitua<onen er
ﬂy"et. Det betyder således, at klubben frem <l – og i afviklingen af –
Generalforsamlingen ledes af ﬂertallet i bestyrelsen.
Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB
Jens Glavind
Direktør
Direkte telefon:+45 56 18 81 40
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1 • DK-2680 Solrød Strand
Tlf. +45 5618 8100 • Information +45 5618 8155
http://www.dkk.dk • post@dkk.dk

