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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
lørdag den 4. marts 2017 kl. 09.00 på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg.
Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Bo Rasmussen, Erik Goth-Eriksen, Jan
Lindgaard, Jan Verner Larsen, Søren Bjeverskov og Jesper Kragh Hansen fra HB.
Redaktør Tina Kværnø.
Mads Skorup, Torben D. Andersen, Benny Lund og Didde Riber fra AU
Axel Ahm, Carsten S. Hansen og Ville Skårup fra DPU.

1:
Meddelelser fra formand
Efter velkomsten oplyste Bent Preben, at han har besluttet at lade sig pensionere fra politiet fra den
30. juni 2017.
Det giver en udfordring i forhold til § 8 i DPH’s vedtægter, hvor det er anført, at formanden skal
være polititjenestemand.
Forskellige muligheder drøftet.
HB besluttede, at indstille til repræsentantskabet, at dispensere for § 8, således at Bent Preben er
formand frem til repræsentantskabsmødet 2018.
Bent Preben får til opgave at finde en egnet formandskandidat.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Bladaftale for 2017 er indgået med Side om Side. Politihunden udkommer 12 gange årligt, som
fordeles med 4 trykte udgivelser og 8 online udgivelser. Aftalen omfatter ligeledes tilbagebetaling af
skyldig honorar fra Side om Side for 2016. Aftalen skal genforhandles i september/oktober, hvor
andre udbydere ligeledes vil blive inddraget.
Aftalen samt processen for indgåelsen af aftalen vil blive fremlagt på dagens
repræsentantskabsmøde.
Processen og de økonomiske forudsætninger for den næste bladaftale vil ligeledes blive fremlagt på
repræsentantskabsmødet, hvor HB vil opfordre repræsentantskabet til at undersøge, hvor mange
årlige udgivelser af Politihunden medlemmerne ønsker, samt fordelingen mellem trykte udgivelser
og online udgivelser.
Villy: Medlemmerne læser ikke online udgivelserne på samme måde som de trykte udgivelser,
ligesom det også er sværere at få medlemmerne til at sende stof ind til online udgivelserne.
Frederiksværk PH havde fremsendt skrivelse, hvor de foreslog, at Politihunden bliver nedlagt,
hvorefter kræfter og penge bruges på at opgradere DPH’s hjemmeside med links til lokalafdelinger
og sociale medier, som facebook og twitter, hvilket vil give mulighed for at sælge annoncer/banner
reklamer.
Mindre debat angående blad contra hjemmeside samt online udgivelse contra trykt blad.
Ingen konklusion, idet HB vil afvente respons fra områderne/medlemmerne.
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DM 2017: Bestyrelsen i Randers PH valgte pga. samarbejdsproblemer internt i klubben at træde
tilbage ved den ordinære generalforsamling. Pga. af denne ekstraordinære situation er afvikling af
DM retur i HB for nærmere undersøgelse.
Styregruppen, som består af Vivi Hermansen og personer fra den tidligere bestyrelse i Randers PH,
har tilbudt at afvikle DM som planlagt, såfremt HB står som arrangør.
HB besluttede, at HB står som arrangør af DM med den anførte styregruppe, som praktisk afvikler
af stævnet. Styregruppen bliver udvidet med Bo Rasmussen og Jørgen Weinkouff fra HB.
DM 2018 bliver i Billund med indkvartering på Lalandia og med område 3 som arrangør.
Følgende personer er indstillet som klasseledere og klasselederassistenter:
Vinderklassen: Benny Lund som klasseleder og Connie Birk, som klasselederassistent.
De er fra Tønder PH, ligesom de begge er dommere i Alle Klasser.
Kriminalklassen: Poul Smedegaard, som klasseleder og Brian Bjørnskov, som klasselederassistent.
De er fra Horsens PH, og de er henholdsvis dommer i Patruljeklassen samt dommer i Alle klasser.
Patruljeklassen: Per Skytt Larsen, som klasseleder og Mogens Larsen, som klasselederassistent.
De er fra Haderslev PH, og de er henholdsvis dommer i Alle klasser samt dommer i
patruljeklassen.
De anførte personer blev godkendt af HB.
Medlemskartotek: Der blev den 18. og 25. januar afholdt uddannelse i de nye hovedlister fra
medlemskartoteket. Der deltog 33 for områderne 5 - 7, mens der deltog 55 for områderne 1 - 4.
De 2 undervisningsdage foregik i en positiv ånd, hvor deltagerne var meget aktive og engagerede.
Figuranter og dommere skal ”vælges” fra den respektive fortegnelse, hvorfor det er vigtigt, at
fortegnelserne er opdateret, hvilket ikke er gældende for figurantfortegnelsen.
Man skal være online for anvende hovedlisterne - mobilen kan bruges som base.
Det kræver tildeling af rolle, for at der kan logges ind, hvilket Bo foranlediger. Derfor skal der ved
indberetning af overdommere og tilrettelæggere også indberettes listeførere.
Jesper: Kan systemet bruges til lokalkonkurrencen.
Bo: Testsystemet under ph.brugshunden.dk, som altid er åben, kan bruges som hovedliste. Kræver
dog stadig tildeling af rolle via Bo.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet - herunder budget 2017
Medlemstal d.d.: 1801.
Regnskabet for 2016 viste et underskud på kr. 157.061,17.
Budget 2017 blev gennemgået.
Kontingent forslås forhøjet med kr. 50,- for aktive medlemmer fra 2018 til kr. 250,- og uændret kr.
150,- for passive.
Årsag til underskud, besparelser i budgettet og motivering for kontingentstigning henvises til
referat fra HB mødet den 16. januar 2017 pkt. 2.
Distributionstilskud for 2017 er ansøgt.
Yderligere besparelse kunne være at afholde repræsentantskabsmødet i Odense PH’s klubbus. Bo
undersøger nærmere til næste HB møde.
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4:
Repræsentantskabsmødet 2016
HB foreslår Axel Ahm som dirigent og Jørgen som referent.
Honorar: HB foreslår, at der ikke udbetales honorarer i 2017.
Forslag: Der er modtaget 3 forslag.
Forslag til ændring af § 7 Sektioner i DPH’s vedtægter.
Fremsat af formandsgruppen - Område 2.
2. afsnit:
Sektion I for politihundeførere, der har en af Rigspolitichefen udstedt træningstilladelse, samt
tidligere politihundeførere, såfremt pågældende ikke deltager med hund i officielle konkurrencer.
ændres til
Sektion I for nuværende og tidligere politihundeførere, der har eller har haft en af Rigspolitichefen
udstedt træningstilladelse. For tidligere politihundeførere skal de dog stadig være ansatte ved
politiet, eller være pensioneret fra en stilling, som politibetjent.
Motivering i forslaget:
Der er desværre ikke så mange tjenestehundeførere, som førhen. Pga. Politireformen i 2007 er det
samlede antal hundeførere beskåret med ca. 20 %. Dermed er antallet af aktive sek. 1 desværre
også faldende. Hvilket også kan ses på det generelt faldene deltagerantal til udtagelserne, samt
DM. Til DM kan sek. 1 desværre ikke deltage med de 24 Hundeførere, som de har mulighed for.
Det er en vigtig del af Dansk Politihundeforening, at vi til stadighed kan opfylde § 2 Formål, og
dette kan styrkes ved, at sek. 1 forbliver sek. 1 i vores konkurrenceprogram, og dermed kan
fastholde dem som aktive medlemmer og konkurrencedeltagende hundeførere.
AU I, som af HB var blevet bedt om en indstilling til forslaget, anbefalede at forkaste forslaget med
følgende motivering: Et samlet AU-1 er helt enige om, at det er et sympatisk forslag, men at vi klart
er imod! Det er i vores øjne vigtigt, at sektion 1 er hvad det giver sig ud for at være - nemlig
hundeførere i politiet. Dels i forhold til den øvrige del af foreningen, dels i forhold til annoncører
og meget vigtigt i forhold til Rigspolitiet, der hurtigt vil kunne miste interessen for vores forening.
Forslag til ændring af pkt. 1 Kåringer og pkt. 2 Konkurrencer i ALMINDELIGE
BESTEMMELSER.
Fremsat af Katja Tvergaard, Odense PH.
Pkt 1. KÅRINGER 2. afsnit:
”Det skal som hovedregel være den i DKK registrerede ejer, der fremstiller hunden til kåring.
Ejeren skal være medlem af Dansk Politihundeforening. Under ganske særlige omstændigheder kan
et andet medlem fremstille hunden til kåring”.
ændres til
”Den i DKK registrerede ejer eller bruger af hunden kan fremstille hunden til kåring. Ejeren og
brugeren skal være medlem af Dansk Politihundeforening.
Pkt.2. Konkurrencer 3., 4. og 5. afsnit:
Hund og fører er en enhed, der samlet skal kvalificere sig til oprykning.
Ved ejerskifte er det kun kåringen, der følger med hunden.
Den nye ejer skal begynde i unghundeklassen, uanset hundens evt. tidligere konkurrenceresultater.
Det samme er gældende ved førerskifte.
Udgår.
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Motivering i forslaget: Der er et stort behov for, at en bruger eller anden stedfortræder kan
fremstille hunden til kåringer og konkurrencer, hvis ejeren af hunden enten er forhindret eller bare
ønsker hunden fremstillet af en anden.
Det ses i andre klubber som f.eks. Schæferhundeklubben, hvor enhver hjælper kan fremstille
hunden. Dermed følger resultatet således hunden og ikke ekvipagen.
DPU, som af HB var blev bedt om en indstilling til forslaget, anbefalede at forkaste forslaget med
følgende motivering: DPU har været i kontakt med samtlige kåringsmænd.
Kåringsmændene er sammen med DPU enige om, at forslaget fremsat af Katja Tvergaard
nedstemmes, idet de nuværende regler er dækkende for, hvem der må/kan fremstille hunden til
kåring.
I det nuværende program er der en mulighed for, at det er andre end ejeren, der kan fremstille
hunden til kåring, hvorfor vi ikke mener det bør laves om.
Vi er alle meget uenige i Katja Tvergaards motivering for at tillade enhver i at fremstille en kåret
hund til konkurrence, idet vi opfatter makkerparret som en enhed, der sammen skal kvalificere sig
op gennem klasserne.
I teorien kunne forslaget medføre, at en helt uerfaren hundefører kunne overtage en hund i
konkurrenceklasserne og stille med hunden i resten af dennes levetid uden nogensinde at kunne
gøre sig gældende, hvilket vil være uprofessionelt og spild af alles tid.
Da forslaget ønskes nedstemt fremsættes ikke ændringsforslag.
Forslag fremsat af Marianne Baden, Tønder PH:
Under sloganet: bevar indmarch til DM har jeg følgende forslag:
alle, der stiller til udtagelseskonkurrencerne betaler et startgebyr på 300 kr. De 150 kr. går
ubeskåret til DM budgettet.
Jeg har taget udgangspunkt i, at et almindeligt startgebyr er på 150 kr., så på denne måde lider
klubberne ikke overlast, og alle, der er interesseret i DM, bidrager.
HB indstillede, at forslaget ikke sættes til afstemning, idet forslaget ikke ses at være en
ændring/tilføjelse af DPH’s vedtægter eller almindelige bestemmelser, ligesom startgebyrer til
udtagelseskonkurrencer fastsættes af det enkelte område.
Valg:
Hovedkasserer: HB foreslår genvalg af Bo Rasmussen.
Hovedbestyrelsesmedlemmer - sektion I: HB foreslår genvalg af Jørgen Weinkouff og Søren
Bjeverskov. I den forbindelse oplyste de begge, at de ikke ønsker genvalg i 2019. Herved er der god
tid til at finde afløsere.
Hovedbestyrelsesmedlemmer - sektion II: HB foreslår genvalg af Erik Goth-Eriksen samt nyvalg
af Palle Lorentzen, Nykøbing F. PH, idet, Jesper Kragh Hansen ikke ønsker genvalg.
Hovedbestyrelsessuppleanter: HB foreslår genvalg af Bjarke Knudsen for sektion I og Egon Bak
for sektion II.
Revisorer: HB foreslår genvalg af Birgitte Jensen og Mogens Nørgaard.
Revisorsuppleant: HB foreslår genvalg af Benny Lund.
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5:
Aktivitetskalender 2018
Repræsentantskabsmøde
Oprykningskonkurrence - Kriminalklassen
Oprykningskonkurrence - Patruljeklassen
Udtagelseskonkurrence – Kriminal- og Vinderklassen sektion I
Udtagelseskonkurrence – Kriminalklassen sektion II
Udtagelseskonkurrence - Vinderklassen sektion II
Udtagelseskonkurrence - Patruljeklassen sektion I
Udtagelseskonkurrence - Patruljeklassen sektion II
DM i Billund ved Område 3

lørdag den 3. marts
lørdag den 28. april
søndag den 29. april
onsdag den 22. august
lørdag den 25. august
søndag den 26. august
onsdag den 29. august
søndag den 2. september
28. – 30. september

6:
Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Alle politiets hundeførere har fået en skrivelse med information om PH.
Det er vigtigt at nye hundeførere har en opfattelse af PH som en forening, hvor hundetræningen er
det vigtige og ikke så meget "brok" og intriger.
Nordisk Mesterskab 2017 for Politihunde afvikles fra den 30. maj - 2. juni i Brædstrup med
indkvartering på Hotel Pejsegården.
Der er planlagt fællestræning for landsholdet på Kildegården den 7. - 8. april.
Truppen består af Johnny Klærke, Jørgen Weinkouff, Torben Dalsgaard og Peter Dyrberg.

7:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Der arbejdes på en øv. 11 uddannelse på samme vilkår som dommeruddannelsen.
Formålet er at stoppende skal ensartes.
Konceptet er endnu ikke helt på plads, men formentlig en samling henholdsvis i øst og i vest med
godkendelse mindst hver 2. år.
Opgaverne til oprykningskonkurrencerne er udarbejdet af Boje Holm, Nakskov PH.
Axel Ahm og Jan Lindgaard har rettet/gennemgået opgaverne, som udsendes snarest.
Område 1 har ikke meldt tilbage med overdommer/tilrettelægger, hvorfor udsendelsen er blevet
forsinket.

8: DPU orienterer
Dommermøder er afholdt i alle området med undtagelse af Område 7, som afventer en
dommergodkendelse.
Mange positive tilbagemeldinger - bl.a. at der blev anvendt video materiale.
Der er stadig mange dommersedler, som ikke bliver udfyldt / korrekt.
Forespørgsel om ”Spørgsmål og svar”, som er på hjemmesiden, kan implementeres i PH’s APP.
Det ønsker HB p.t. ikke at bruge midler/ressourcer på.
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9:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Der manglede stof både til nr. 1 og nr. 2. Havde kun modtaget henholdsvis 15 og 18 sider ud af 28
sider, som vi er forpligtet til.
I forhold til bladaftalen er det yderst vigtigt, at vi overholder den aftalte stofmængde.
Til nr. 3 blev der modtaget 30 sider – så det er meget fint.
Redaktørerne har brug for opbakning - måske er der snart brug for et bladmøde.
HB vil følge ”sagen” tæt.

10: Eventuelt
Skrivelse modtaget fra Nykøbing F., hvor de plæderer for genindførelse af indmarch til DM.
Formanden takkede Jesper Kragh for hans arbejde i HB, hvortil han blev valgt i 2005.
Materielforvalter bliver fremover Erik Goth-Eriksen. Jesper og Erik aftaler
overdragelsesforeretning.

11: Berammelse af næste møde
Mandag den 12. juni kl. 10.00 i Slagelse PH’s klubhus.

p. f. v
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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