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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
Onsdag den 30. November kl. 1000 National Beredskabsafdeling, Ejby Industrivej, Glostrup

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

1: Meddelelser fra formand
De indkomne tilbud gennemgået og diskuteret.
For at få så økonomisk en gunstig aftale som muligt blev det besluttet, at den ny bladaftale kommer
til at indeholde både trykte blade og online udgivelser.
Yderligere oplysninger fra interessenterne indhentes, inden der træffes en endelig beslutning.
2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
DM 2016: En stor tak til Vendelbo PH for et veltilrettelagt DM i dejligt vejr og flotte omgivelser.
Evaluering: HB har modtaget et indlæg fra et medlem, som ankede over præmieoverrækkelsen ved
DM. Den var blev ”jabbet” igennem, ligesom hundenes kennelnavne ikke blev nævnt. Endvidere
ønskede den pågældende, at der som de tidligere år, blev udleveret resultatliste til deltagerne ved
festmiddagen.
Efter indstilling fra Bo besluttede HB følgende:
Fra næste år vil navn, lokalafdeling, kennelnavn og point blive nævnt, ligesom pokaloverrækkelsen
vil starte ” bagfra”, således at DM vinderen vil blive hyllet til sidst.
Endvidere er der lavet aftale med Holgerd Virenfeldt, som både vil speake på lydighedsbanen, samt
i forbindelse med præmieuddelingen.
Resultatlisten var af tidsmæssige årsager ikke blevet printet ud i år.
Åbning/indmarch: Igen i år var der problemer med, at gæster som fulgte med optoget, gik og drak
øl. Det er bare ikke godt nok.
Igen i år var der meget lang ventetid i forbindelse med opstart af indmarch, hvilket ikke er optimalt
for hundene, ligesom det heller ikke lykkedes at få den ønskede struktur på indmarchen – ender
altid med at hunde/hundeførere og gæster går mellem hinanden. Kommer nemt til at se
ustruktureret ud, hvorfor det ikke er det PR, som det gerne skulle være.
HB besluttede derfor, at indmarchen fjernes, men at der stadig skal være en officiel åbning med
opstilling af hunde og hundeførere, samt tale af borgmester og formand. Det er stadig DM
arrangøren, som bestemmer stedet for åbningen i form af hovedstandplads, torv, vartegn eller
lignende, hvor den obligatoriske fotografering af de enkelte klasser ligeledes skal foregå.
Personsag: I forbindelse med en hændelse, som opstod under indmarchen i forbindelse med DM
2016, er der udarbejdet et internt HB notat.
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DM 2018: Område 3 har efter ansøgning fået tildelt DM 2018. Tovholdere bliver Henning Dahl,
Vejle PH og Kurt Andersen, Ribe Amt. Nærmere om indkvartering, pris og klasseledere tilgår
senere.
Det undersøges, om de 2 andre lokalafdelinger, som havde vist interesse for DM 2018, er
interesseret i at afvikle DM 2019/2020.
Medlemskartotek: Elektronisk hovedliste via kartoteket blev afprøvet under DM, således at
hovedlisterne løbende blev opdateret på hjemmesiden. Fungerede fint trods lidt
”begynderproblemer” bl.a. med fejl i sammentællingen.
Der bliver i januar/februar indkaldt til undervisning i anførte hovedliste. Der vil blive afholdt
undervisning henholdsvis øst og vest for Storebælt, hvortil der max. kan deltage 2 fra hver
lokalafdeling samt 2 fra hvert område.
Indkaldelse ved Bo
Biddragt: Forespørgsel fra et område om det er tilladt at træne bid i fulddragt i PH regi.
Efter en kort debat besluttede HB, at det ikke er tilladt at anvende fulddragt i PH regi, idet det ikke
er forenelig med DPH’s træningsprincipper, ligesom fulddragt ikke indgår i DPH’s
konkurrenceprogram.
Området underrettes.
Klage via områdeleder fra 2 medlemmer over hundefører til Unghundestævne. Den pågældende
hundefører blev afbrudt i øv. 11, idet hunden ikke ville slippe. HF tog i hunden og efterfølgende
kastede/lagde den ned på jorden.
Sagen undersøgt af DPU, som efter endt undersøgelse konkluderede
DPU finder hundeførerens adfærd kritisabel, men mener ikke, at den udviklede sig i en grad, så
bortvisning fra konkurrencen kan tages i anvendelse.
Af dette følger at hundeføreren bibeholder det opnåede resultat i konkurrencen.
De implicerede parter er underrettet.
3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Medlemstallet 1880.
Regnskab: Som en konsekvens at det reducerede honorar for Politihunden for 2. halvår af 2016
med baggrund i de økonomiske udfordringer, som Side om Side har været ude i, forventes et
underskud på mindst kr. 150.000, såfremt tilbagebetaling til lokalafdelinger og tilbagebetaling
vedr. overgangsordningen fastholdes.
HB besluttede at fastholde anførte tilbagebetaling og tære af formuen. Tilbagebetalingen udbetales
i december måned. Hermed er overgangsordningen udfaset.
Budget: Som en følge af at honoraret for Politihunden forventes at blive markant mindre i
fremtiden blev følgende besparelser og indtægter diskuteret: færre DM deltagere, delvis
egenbetaling til DM for hundeførerne, færre inviterede gæster, refusion til områderne af kørepenge
til overdommerne i forbindelse med udtagelse og oprykning, fjernelse/nedsættelse af
honorar/husleje til sekretær, hovedkasserer og redaktør, tilbagebetaling til lokalafdelinger og
områder samt en general nedjustering af udgiftsposter både i den ”daglige drift” samt i forbindelse
med DM.
Det blev besluttet, at Bo og Erik fremkommer med et samlet forslag til HB over besparelser og/eller
ekstra indtægter senest medio januar.
Bo orienterer områdelederne om anførte tilbagebetaling sammen med en opfordring om at komme
med input til besparelser eller ekstra indtægter.
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4:
Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Nordisk Mesterskab for Politihunde afholdes i 2017 i Danmark fra tirsdag den 30. maj til fredag
den 2. juni med indkvartering på Hotel Pejsegården i Brædstrup.
Skrivelse fra Jan Verner, som informerer om fordelene ved et medlemskab af DPH for politiets
patruljehundeførere. Skrivelsen vil primo 2017 blive sendt til samtlige patruljehundeførere i Dansk
Politi.
5:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Klage fra et område over udvælgelsen af dommere og figuranter til DM. Området klagede over, at
det have fået færre dommere/figuranter med end et par andre områder, ligesom AU ikke havde fulgt
den af området fremsendte liste, som var udfærdiget i prioriteret rækkefølge.
Jan Lindgaard oplyste, at udvælgelsen er sket på baggrund af oplæg om forbrug af dommere og
figuranter både lørdag og søndag, ligesom der bliver taget højde for områdernes tilbagemelding
angående dommere og figuranter. Sidst men ikke mindst skal der også tages højde for figuranternes
køn i enkelte øvelser.
Området underrettes.
6:
DPU orienterer
Dispensation til at en hundefører kan anvende sele i øvelserne 10 og 11, idet den pågældendes
hund midlertidig lider af en luftvejslidelse. Dispensationen, som er gældende i 1 år, er sket efter
indstilling fra både lokalafdeling og område, ligesom dyrlæge har udtalt, at lidelsen er midlertidig,
og at hunden kan trænes uden at blive påført ubehag. Det skønnes, at anvendelsen af sele ikke giver
en konkurrencemæssig fordel.
8:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Udgår idet redaktøren var forhindret af arbejdsmæssige årsager.
9:
Eventuelt
Ingen indlæg.
10: Berammelse af næste møde
Medio januar – nærmere dato vil tilgå.

p. f. v
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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