
Konstituerende Bestyrelsesmøde DDK Tårnborg 19/7-2020 

 

Deltagende er valgte på DDK generalforsamlingen 2020, er som følgende: Hanne Lundahl, 

Steffie Seidelmann, Jin Suhr, Lea Nielsen, Pierre Lundahl, Sven Bjerkhof og Janne 

(Marianne) Wærum. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig, således: 

 

Formand: Hanne Lundahl  

Næstformand og kasserer: Sven Bjerkhof. 

Brugsansvarlig: Jin Suhr  

Avlsansvarlig: Lea Nielsen 

Sekretær: Janne Wærum 

Medlem: Pierre Lundahl  

Medlem: Steffie Seidelmann  

 

Bankkonto:  

Formand og øvrige medlemmer har udfyldt oplysninger til banken. Alle skal sender foto af 

pas og kørekort til nuværende kasserer, til konto overdragelse. Sven tager kontakt til Danske 

Bank vedr. overdragelse af DDK bankkonto til den nuværende bestyrelse og kasserer. Sven 

undersøger muligheder og iværksættelse af tilknyttet mobilpay. 

 

Mail: Sven sørger for at alle nye medlemmer af bestyrelsen får mailadresser og at alle 

medlemmers mailadresser fungerer. Der kommer mange henvendelser, både telefonisk og 

pr. mail. Bestyrelse bestræber sig for at besvare henvendelser inden for 14 dage. Det er en 

god idé, at bede om henvendelsen fremsendes og derefter besvares pr. mail.  

 

Møder: 

De fleste møder vil blive afholdt online. Evt. samles medlemmerne, henholdsvis fra Sjælland 

og Jylland, og holder mødet i to hold. Hvert kvartal mødes bestyrelsen fysisk. Ved mødet 

hvert kvartal, skal økonomi være et punkt på dagsordenen. 

Der er oprettet en Facebook gruppe for bestyrelsen 2020. 

 

Pladser: 

Der er mulighed for en ny plads, beliggende ved Århus, tovholder Bo Kristensen. 

Brugsansvarlig undersøger om tidligere pladser, henholdsvis i Odense og Horsens,  vil 

genåbne. Gruppe 4 Storstrøm skal besøges og godkendes. Gruppe Gribskov kontaktes af 

Brugsansvarlig vedr. modtagelse af nye medlemmer. 

Der mangler en gruppe til afholdelse af DM. 

 

Medlemsliste: 

Medlemsliste skal opdateres. Det undersøges om medlemsliste kan oprettes under 

hundeweb. 

 

Medlemmer: Sven undersøger om det er muligt, at medlemmer kan få informationer fra 

DDK via E-boks.  

 



Støttemedlemmer: Det skal fremadrettet være muligt at blive støttemedlem for 200 kr. Et 

støttemedlem kan f.eks familiemedlemmer eller andre der ønsker tilknytning til DDK. Et 

støttemedlem har ikke stemmeret til diverse afstemninger i DDK. Et støttemedlem modtager 

via mail diverse nyheder og klubbladet digitalt. 

 

Klubblad: 

Ved generalforsamlingen 2021 vil der blive stemt om at klubbladet fremadrettet bliver sendt 

til medlemmer digital. Hvis et medlem ikke kan modtage klubbladet digital, vil bestyrelsen 

finde en anden løsning for dem. 

 

Persondataloven:  

Sven kontakter Webmaster Johnny vedr. unødvendige oplysninger om personer på DDK’s 

hjemmeside og disse vil blive fjernet.  

 

Hjemmeside: 

Sven kontakter Webmaster vedr. opdatering af bestyrelsesmedlemmer og foto af disse. 

Nyeste medlemmer af nuværende bestyrelse bedes sende jeres foto til webmaster. 

Annoncer på sponsor opdateres. 

Formand og bestyrelsesmedlemmer har adgang til hjemmesiden, således de kan lægge de 

nødvendige nyheder og oplysninger op, for hver deres ansvarsområde. 

 

Sponsoraftale:  

Jin kontakter Dogsport. Pierre kontakter Gamedog. 

 

Medlemsfordele: 

Agria og OK skal gøres synlige. 

 

Generalforsamling: 

Som tak for hjælpen vil Ann Christine, der var behjælpelig med generalforsamlingens referat, 

blive begavet. 

 

FCI 

Sekretær (Janne) skal tage kontakt til Evi fra FCI på evitorfsidc@gmail.com vedr. information 

om formandspostens navn og kontaktoplysninger, således at alt fremadrettet sendes til 

retmæssige formand. Officiel mail herom, med underskrifter og navne på bestyrelsens 

medlemmer. Sendes hurtigst muligt og så snart mailadresser er oprettet. 

 

DKK 

Ligeledes skal sekretær, informerer DDK, om navne og mails på Brugsansvarlig og 

Avlsansvarlig, samt formand til Hanne Madsen. Sendes hurtigst muligt og så snart 

mailadresser er oprettet. 

 

Ansvarsområder:  

Steffie Seidelmann: Sponsoransvarlig Jylland. 

Janne Wærum: Sponsoransvarlig Sjælland. 

Lea Nielsen: Sundhed. 

Sven Bjerkhof: modernisering af vedtægter i samarbejde med Allan og evt. Ad hoc opgaver 

Martin Frederiksen. 

mailto:evitorfsidc@gmail.com


Jin Suhr: Diverse henvendelser til DDK vedr. f.eks deltagelse i opvisning, optagelser osv. 

 

Næste møde Online fredag d. 31/7-2020 kl. 19.00. 

 

Tårnborg 19/7-2020 Referent: Janne Wærum. 


