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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
Fredag den 25. september 2015 kl. 09.00 på Hotel Menstrup Kro

Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Bo Rasmussen, Søren Bjeverskov, Egon Bak,
Jesper Kragh Hansen, Jan Lindgaard og Jan Verner Larsen fra HB.
Axel Ahm fra DPU samt Redaktør Tina Kværnø.

1:
Meddelelser fra formand
Formanden bød velkommen til Egon Bak, som er indtrådt i HB i stedet for Sten Holst, som valgte
at udtræde af HB af private årsager. HB tog Stens beslutning til efterretning og takker for hans
indsats.
Formanden mindede om, at Dansk Politi er stærkt presset på ressourcer, hvilket også gør sig
gældende for hundeførerne, hvilket kan være en medvirkende årsag til at meget få stillede op til
udtagelserne.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Karantænesag: Lokalafdeling havde tildelt et medlem 6 måneders karantæne, idet medlemmet som
instruktør på lydighedshold ved afslutning på kurset havde informeret kursisterne om, at de kunne
komme og træne privat hos instruktøren, ligesom instruktøren på lukket facebook gruppe havde
fjernet opslag vedr. opstart af lydighedshold i lokalafdelingen.
HB besluttede at tage anken til følge, idet der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation for de
påståede hændelser, ligesom den alvorligste hændelse var af ældre dato.
Det er HB’s opfattelse, at hændelserne skulle have været klaret internt i lokalafdelingen ved en
henstilling/advarsel.
De implicerede parter er tilskrevet ved sekretæren.
Klage i forbindelse med udtagelsen, hvor en HF efter protest fik omspor samt fuld point ved
figurant på rundering. Klageren, som var en af de andre deltagere i konkurrencen, havde endvidere
klaget over den pågældende HF’s adfærd i forbindelse med hændelsen på rundering.
DPU, som foretog undersøgelse i sagen, konkluderede, at overdommeren havde foretaget et korrekt
valg ved begge protester, ligesom HF intet forkert havde foretaget sig.
De implicerede parter er tilskrevet af sekretæren.
Kåring: Stambogsføreren henstillede til, at lokalafdelingerne er opmærksomme på følgende inden
medlemmerne stiller til kåring.
Ejerskifte skal være på plads, således at det er den, som er anført hos DKK som ejer, der
stiller til kåring, idet DKK ellers ikke vil anerkende resultatet.
6 måneders medlemskab af PH.
Udenlandske hunde skal registreres hos DKK med et DKK stambogsnummer.
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Såfremt der ønskes dispensation til ovenstående, skal ansøgning fremsendes til sekretariatet.
Stambogsføreren oplyste endvidere, at der er en respons tid på 2-3 måneder hos DDK, inden
resultaterne er opdateret i Hundewebben.
Medlemskartotek:
Medlemskartotek er klar til implementering.
Lokalafdelinger/områder vil blive underrettet når kartoteket er brugbart, ligesom der vil blive
udfærdiget en Quick Guide.
Stambogskartotek starter først op, når mødet med kåringsmændene har været afholdt.
Logo, som er udsendt til samtlige områder og lokalafdelinger er i et TIFF format. Logoet, som er i
2 farver sort/hvid fylder ca. 36 MB og er i størrelse 30 x 30 cm.
TIFF, som er et lidt ældre format, blev valgt, således at lokalafdelinger/områder med et
”almindeligt” PC program kan anvende filen til trøjetryk m.m..
TIFF filen kan uden at den lider tab konverteres til en eps. fil, som gravører efterspørger.
Gravører har efterspurgt en Vektor baseret fil. Vektor fil blev ikke valgt, idet det kræver et specielt
grafisk program
Såfremt lokalafdelinger/områder ønsker logo i Vektor fil bliver det for egen regning.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Medlemstallet pr. 23. september: 1831.
Udsendelse af Politihunden giver stadig udfordringer. I 2015 har der i gennemsnit været mindst ca.
30 medlemmer pr. udsendelse, som ikke har fået leveret Politihunden, uagtet at Bladkompagniet
løbende er blevet gjort bekendt med de manglende leverancer.
Det blev aftalt, at Bent Preben og Bo indkalder til et møde med Bladkompagniet for løsning af
problemet.
Endvidere kunne det være en ide, at der var en formular på hjemmesiden til udfyldelse, såfremt
Politihunden udeblev.

4:
DM 2015 i Næstved
Jesper gav en kort orientering om forløbet af DM. Herunder bl.a. åbning, pokaloverrækkelse,
hovedbord og indsamling af dommersedler.
Umiddelbart ingen ”løse ender”.
På grund af sygdom, havde Jesper overtaget hvervet som klasseleder i Vinderklassen.

5:
Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Udtagelseskonkurrencerne: Der stillede 3 i kriminalklassen og 5 i patruljeklassen.
Det er formentlig en kombination af den pressede arbejdssituation Dansk Politi befinder sig i p.t.,
samt at flere af de hundeførere, som normalt deltager i konkurrencer, har været i gennem
hundeskift, som er årsag til det meget lave deltagerantal.
Debatoplæg, som er udsendt af AU II vedr. forlag om ændring af forårets oprykning til en ekstra
udtagelse vil blive debatteret på sektionsmødet.
AU I’s holdning er, at såfremt sektion II ønsker en ekstra udtagelse, skal den kun gælde for sektion
II, idet AU I ikke ønsker 2 udtagelser.
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6:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Udtagelseskonkurrencerne: Der stillede 26 i vinderklassen, 42 i kriminalklassen og 67 i
patruljeklassen.
Figuranter i officielle konkurrencer skal være godkendte. Opfordrede til, at overdommeren
pointerede anførte overfor tilrettelæggerne.
Dommere og figuranter til DM er påsat ud fra de lister som er modtaget fra områdelederne.
Proceduren for udsendelse af invitationen til årets DM var ikke fuldt belyst, hvorfor enkelte ikke
var klar over, at de var blevet udtaget. Proceduren for invitation til DM 2016 vil blive meldt ud i
løber af foråret 2016.
Debatoplæg vedr. ændring af forårets oprykning til en ekstra udtagelse vil blive debatteret på
sektionsmødet for der igennem at få belyst, om der skal udfærdiges et forslag til
repræsentantskabsmødet.

7:
DPU orienterer
Opgaverne til udtagelserne gennemgået og godkendt. Opfordrede til, at tilrettelæggerne fra
henholdsvis fra sektion I og II aftalte sværhedsgrad m.m..
Opgaverne til DM ligeledes gennemgået og godkendt.
Møde med kåringsmændene, som bliver afholdt sidst på året eller januar 2016, omfatter også
præsentation af det nye stambogssystem, hvor stambogsfører og Klaus Buddig deltager.
Dommervedligeholdelse bliver med 2-mandsbedømmelser, hvor dommersedlerne skal afleveres.
Endvidere vil kåringsmændene orientere, ligesom overdommerens pligter vil blive gennemgået.

8: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Stadig fint med stof og fotos fra områderedaktørerne.

9:
Eventuelt
Jesper forespurgte, om det var en ide, at den tilmeldingsblanket, som har været anvendt til årets
DM, forefindes på DPH’s hjemmeside, således at den kan bruges som skabelon fremadrettet.
Kun positive kommentarer til forslaget.

10: Berammelse af næste møde
Mandag den 30. november 2015 kl. 10.00 på Odense Politigård, Hans Mules Gade 1, 5000 Odense.

p. f. v
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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