
 

 

 

 

 

Referat fra DSPK-bestyrelsesmøde den 5. november 2022 kl. 1000 

  afholdt hos formanden 

 

 

 

 

 

Deltagere: 

Henrik Rasmussen, formand 
Nina Hedegaard, bestyrelsesmedlem 
Camilla Thoumy, kasserer, Deltog online via ZOOM 
Kurt Mark, sekretær. 
Afbud fra Lone Lindbaum 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger 

 

3. Opfølgning på referat 

Der var ikke opfølgning af referatet. 

 

4. Meddelelser fra formanden og sekretær, herunder orientering om afsendte og medtagne skrivelser og mails. 

Der blev drøftet en del omkring bestyrelsens samarbejde og fordeling af opgaverne. Det aftaltes, at man skal 

tilstræbe at svare relativt hurtigt på sms, mail og telefonopkald. 

 

Der skal findes en anden, der i fremtiden kan varetage planlægning af udstillingerne, idet Lone ikke længere 

ønsker denne opgave. 

 

Formanden orienterede om mentale problemer vedrørende Tyske Pincher. På baggrund af disse arbejder vi 

på at DKK indfører den udvidet mentalbeskrivelse som avlsrestriktioner på denne hunderace. Det er en 

meget kompliceret proces, som kan ende med, at vi skal have det med som et punkt på generalforsamlingen, 

og at der er opbakning fra klubbens medlemmer, der ejer eller opdrætter Tysk Pincher 

 

Alle dommere, der må dømme vores hunderacer, tilbydes gratis medlemskab af klubben således, at der er 

mulighed for at informere dem om, hvad der rører sig vedrørende racerne. 



 

Info fra ISPU-mødet. Der arbejdes målrettet på, at få dommerne til i højere grad at dømme ud fra 

racestandarten, der udarbejdes af Tyskland. ISPU arbejder på, at racestandarten på sigt ændres til den 

oprindelige standart. 

 

5. Økonomi 

Det drøftedes hvordan kassereren i fremtiden skal modtage medlemskontingent i forbindelse med 

nedenstående fra DKK: 

DKK har valgt, at fremover at tilbyde to nye betalingsmuligheder, der begge er gratis for det enkelte medlem. 

Det betyder, at der i DKK fremadrettet vil kunne vælges imellem fire forskellige betalingsløsninger, når 

medlemmerne skal betale deres kontingent: 

1) Automatisk kortbetaling med Dankort/Visa eller MasterCard.  
Vælges denne mulighed, er betalingen gratis for medlemmet – DKK betaler kortgebyret. 

2) Betaling via link til betalingsmodul, som fremsendes i mail.  
Vælges denne mulighed, er betalingen gratis for medlemmet – DKK betaler kortgebyret. 

3) Automatisk overførsel ved tilmelding hos Betalingsservice.  
Vælges denne mulighed, tillægges et gebyr på 10 kr., hvilket udelukkende dækker DKK’s faktiske 
udgifter til Betalingsservice. 

4) Betaling af faktura, som fremsendes til medlemmet som brev.  
Vælges denne mulighed tillægges et gebyr på kr. 50, hvilket udelukkende dækker DKK’s faktiske 
udgifter ved denne håndteringsform grundet de prisstigninger, vi nævner ovenfor. 

Fremtidens kontingentopkrævning 

Den førstkommende hverdag i hver måned vil alle medlemmer, hvis medlemskab udløber i den pågældende 

måned, få fremsendt en mail med et link til betaling af kontingent samt oplysning om de – nu fire - 

forskellige betalingsmuligheder og tilhørende gebyrer. 

  

Vælges betaling via ovenstående mulighed 1 eller 2., skal betalingen være gennemført inden den 10. til 15. i 

den pågældende måned. Den nøjagtige dato vil fremgå af mailen. 

Er betalingen ikke gennemført inden den oplyste dato, vil opkrævningen ”låses” og ligesom hidtil sendes til 

”gammeldags” opkrævning via bank og Betalingsservice med betaling senest den 10. i den efterfølgende 

måned. Dermed pålægges kontingentet et gebyr jf. pkt. 3 og 4. 

  

I forhold til rykkere bliver disse fremover kun sendt pr. mail. Det vil sige, at har et medlem ikke en 

mailadresse bliver vedkommende ikke rykket. 

  

DKK anbefaler medlemmerne, at de fremadrettet anvender automatisk kortbetaling, når de skal betale 

kontingent til specialklubben og Dansk Kennel Klub. På den måde sparer medlemmet gebyrer, vi sparer 

administrationsomkostninger, og medlemmet er sikker på, at betale til tiden. 

Oprettelse af brugerprofiler 

På ”Min Side” på hundeweb.dk kan medlemmerne fremover vælge og løbende redigere, hvilken 

betalingsmulighed de ønsker at benytte sig af, når de skal betale deres kontingent.  

Der er dog stadig medlemmer, der ikke har oprettet en brugerprofil på Hundeweb.  

Derfor – og for at gøre det endnu nemmere for klubmedlemmerne at vælge de gratis betalingsløsninger – 

tilbyder DKK automatisk at oprette en brugerprofil på hundeweb.dk for dem, der ikke allerede har en sådan. 

DKK forventer opstart af de nye betalingsmuligheder den 1. november 2022. 

6. Nyt fra udvalgene. 

Der blev orienteret om status i forbindelse med jubilæumsudstillingen 



 

7. Blad, FB samt hjemmeside 

Spørgsmålene var drøftet under punkt 4. 

 

8. Dato for næste møde 

Næste møde sker medio januar. Sekretæren vil i begyndelsen af januar 2023 indkalde til ZOOM-møde. 

 

9. Eventuelt. 

Der var ingen emner under eventuelt. 

 

 


