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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
Mandag den 16. januar kl. 1800 i Skovbo PH’s klubshus, Vollerslevvej 155, Bjæverskov

Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Bo Rasmussen,
Jesper Kragh Hansen, Jan Lindgaard, og Erik Goth-Eriksen fra HB.

Forinden HB mødet havde HB et forhandlingsmøde med Side om Side for at undersøge muligheden
for en indgåelse af ny samarbejdsaftale for udgivelse af Politihunden.

1: Bladkontrakt
På baggrund af ovennævnte møde sammenholdt med forhandlinger med andre udbydere besluttede
HB at indlede en nærmere drøftelse og forhandling med Side om Side om en samarbejdsaftale for
udgivelse af Politihunden.
Det forventes at Politihunden i 2017 udgives 12 gange, som bliver fordelt med 4 trykte blade og 8
online udgivelser.
Det forventes ligeledes, at aftalen bliver 1-årig med genforhandling i september/oktober måned.
Processen frem mod genforhandling af bladaftale i september/oktober måned – herunder antal
trykte blade og online udgivelser – vil blive fremlagt og drøftet på repræsentantskabsmødet.
2: Hovedkassereren orienterer om regnskabet og budget
Medlemstallet d.d. 1876.
Regnskabet 2016: Underskud på kr. 157.061,17, som er en konsekvens at det reducerede honorar
for 2. halvår af 2016 med baggrund af de økonomiske udfordringer, som Side om Side var ude i.
Anførte underskud bevirker, at HB indstiller, at der ikke foretages tilbagebetaling til områderne.
Budget 2017: Med baggrund i at honoraret for udgivelse af Politihunden fremadrettet vil blive
kraftig reduceret i forhold til tidligere blev følgende besparelser besluttet.
Honorar til sekretær, hovedkasserer og redaktør fjernes. I stedet vil de pågældende få udbetalt
godtgørelse til administrationsomkostninger, som kan udbetales skattefrit til frivillige ledere.
Omkostninger til transport for overdommere i forbindelse med oprykning og udtagelse betales
fremover af områderne. Dog betaler hovedforeningen for område 7 med hensyn til transport
mellem Bornholm og København.
Vedr. DM: Reducering af indbudte gæster, således at der fremover - udover vores æresmedlemmer
– kun vil blive indbudt: lederen af Rigspolitiets Hundesektion, den lokale leder af Hundeafdelingen,
formanden for Politiets Hundeførerforening, samt dyrlæge Bille. Reducering af HB/AU/DPU’s
mulighed for at medbringe ægtefælle/kæreste, således at det fremadrettet kun gælder HB, redaktør
samt formanden for DPU. Antallet af hjælpere fra den arrangerende forening nedjusteret med 2.
Ingen udgifter til indmarch, idet denne er fjernet. Endvidere fastsat max. beløb til flere poster,
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herunder musik søndag aften, materiel, gavekurve til lodsejere og lignende. Alle anførte
besparelser vedr. DM er indført i ”Guide for DM arrangør”.
For yderligere besparelser eller yderligere indtægter, således at vores regnskab stort set kan være
uafhængig af bladaftalen, blev følgende besparelser og indtægter drøftet: reducering af
deltagerantallet til DM fra 48 til 38, hvilket ligeledes vil bevirke, at der kan reduceres i antallet af
dommere/figuranter, egenbetaling for DM deltagerne på kr. 500,- samt en kontingentstigning.
HB besluttede at foreslå en kontingentstigning på kr. 50,- for aktive medlemmer med virkning for
2018. Anførte kontingentstigning svarer stor set til nettofortjenesten ved at reducere i antallet af
DM deltagere samt indføre egenbetaling til DM.
3:
Repræsentantskabsmøde 2017
Kontingent: kr. 250,- for aktive og kr. 150,- for passive – gældende for 2018.
Honorarer: Ingen udbetaling af honorar.
Indkomne forslag: P.t. ingen modtaget.
Valg: Jesper Kragh Hansen ønsker ikke genvalg. Erik Goth-Eriksen, Søren Bjeverskov, Bo
Rasmussen og Jørgen Weinkouff, som ligeledes er på valg, har alle indvilget i genvalg.
4:
Medlemskartotek:
Der er udsendt indbydelse til uddannelsesdage i den elektroniske hovedliste fra medlemskartoteket.
For områderne 1 - 4: lørdag den 25. februar.
For områderne 5 - 7: lørdag den 18. februar.
Hver lokalafdeling og område er sikret 2 deltagere.
5: Guide for DM arrangør
Bo har revideret guiden bl.a. med de under pkt. 2 nævnte ændringer.
Vil snarest blive fremsendt til arrangørerne af DM 2017 og DM 2018
6: Eventuelt
AU II v/Jan Lindgaard oplyste, at udvalget havde besluttet, at udtagelsen i kriminal- og
vindeklassen vil blive afviklet over 2 dage, således at kriminalklassen afvikles lørdag den 26. august
og vinderklassen søndag den 27. august. Beslutningen er sket på baggrund af, at et par områder
har problemer med at skaffe dommere. Områderne vil snarest blive underrettet.
7:
Berammelse af næste møde
Lørdag den 4. marts 2017 kl. 0900 på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, Vissenbjerg.

p. f. v
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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