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Til specialklubber og kredse 
 
 
 

Dato: 1/9-2020 
 
 
Orientering om DKK’s øjeblikkelige situation 
 
I sidste uge orienterede DKK i en kort meddelelse specialklubber og kredse om DKK’s øjeblikkelige situation. 
Vi vil i det efterfølgende nærmere redegøre herfor: 
 
Økonomi: 
DKK’s omsætning vil falde med 17-18 mio. kr. i 2020 i forhold til budgettet 2020. Det svarer til et fald på ca. 
25%. Hovedårsagen er, at vi måtte aflyse samtlige internationale udstillinger med undtagelse af Fredericia i 
februar. En lang række omkostninger faldt naturligvis samtidig bort og vi forventer et underskud i 2020 på 
1½-2 mio. kr. 
 
Hvad har vi gjort? 
Når underskuddet ikke bliver væsentlig større skyldes det ikke mindst, at DKK fra dag et gjorde brug af de 
statslige hjælpepakker for lønkompensation. Det er vores forventning, at denne ordning vil reducere vores 
lønomkostninger med op mod 2 mio. kr.  
Sideløbende har vi reduceret mødeaktiviteter til et minimum, ligesom der har været indført udgiftstop på 
stort set alle områder. 
Gageregulering har ikke fundet sted i 2020. 
Samlet set har disse tiltag bevirket, at vi forventer det nævnte underskud på 1½-2 mio. kr. 
 
Personale 
Når vi ser på resten af 2020 og på 2021 er det umuligt at spå om aktivitetsniveauet, særligt på udstillings-
området. Som direkte konsekvens heraf, måtte vi nødvendigvis tage det tunge skridt at reducere personale-
omkostninger, og derfor opsige 7 medarbejdere pr. 1. september. Disse opsigelser får ikke fuld effekt i in-
deværende år på grund af opsigelsesvarslerne. 
 
Sammenfatning 
DKK er – som det ses – i en presset økonomisk situation, men vi er ikke livstruede. Vi ser derfor med sym-
pati på Pudelklubbens initiativ til at opfordre klubber og kredse til at give DKK en økonomisk håndsrækning 
enten ved at lave arrangementer eller direkte at donere et beløb til DKK. For en god ordens skyld kan vi op-
lyse, at DKK uden skattemæssige konsekvenser kan modtage sådan en støtte. 
 
Lad os afslutningsvis takke for den loyalitet og støtte DKK løbende får fra medlemmer, klubber og kredse. 
 
  

Med venlig hilsen 
 

                                                                                             
Jørgen Hindse      Jens Glavind 
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