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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
Mandag den 30. november 2015 kl. 10.00 på Odense Politigård

Fremmødte: Jørgen Weinkouff, Bo Rasmussen, Egon Bak, Jesper Kragh Hansen, Jan Lindgaard og
Jan Verner Larsen fra HB.
Torben Dalsgaard, Benny Lund og Didde Riber fra AU.
Axel Ahm, Villy Skårup og Carsten S. Hansen fra DPU.

Chefpolitiinspektør Sten Skovgård, Fyns Politi bød velkommen til Odense Politigård. Under kaffen
gav han en kort orientering om Fyns Politi, ligesom han blev orienteret om, hvad Dansk
Politihundeforening kan tilbyde Sektion I medlemmerne.

1:
Meddelelser fra formand
Udgår idet formanden var forhindret af arbejdsmæssige årsager.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
DM 2015 - Tak til Næstved PH for et flot og veltilrettelagt DM.
Repræsentantskabsmøde 2016. Indkaldelse kommer i Politihunden nr. 1, ligesom den kommer på
hjemmesiden primo januar.
Enighed om at foreslå Leif Udengaard som dirigent. Jørgen undersøger.
Formand og redaktør er villige til genvalg, men der skal vælges et HB medlem fra sektion II for 1
år. Jørgen forespørger områdelederne, sektion II om mulige emner.
DM arrangører Ingen har vist interesse for DM 2017 eller de efterfølgende år. Senest i forbindelse
med repræsentantskabsmødet til marts skal der være fundet en arrangør af DM 2017. Jørgen
tilskriver områdelederne, sektion II om udfordringen, ligesom der kommer en ”efterlysning” i
Politihunden.
Streamer. Enighed om ikke at investere i streamere. Den type PR bør være op til den enkelte
lokalafdeling. HB vil bruge energi og midler på bl.a. DKK messer og udsendelse af vores folder via
DKK.
Hjemmesiden. Almindelige bestemmelser, kåringsprogram, konkurrenceprogram, vedtægter samt
vejledning for områdeleder er blevet konverteret til word, hvorfor Jørgen snarest vil få anførte
programmer opdateret, ligesom DPH’s APP vil blive opdateret.
Forslag fra Holgerd Virenfeldt, Viborg PH om, at HB indkøber et messetelt med tilbehør til hvert
område. HB er positiv overfor forslaget, idet teltet kan bruges både i forbindelser med messer og
lignende, men også på hovedstandpladsen til DM. Inden endelig beslutning undersøges de enkelte
områdes behov. Jørgen forespørger områdelederne, sektion II.
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Medlemskartotek: Medio december opdateres det nye medlemskartotek med oplysningerne fra det
nuværende system, hvorefter det er klar til brug.
Klage/forespørgsel fra 2 medlemmer, som havde været til kåring. De mente, at de var blevet trukket
for mange point for forskellige fejl. Bl.a. var de blevet trukket helt point for ekstra kommando ved
indkald i afdækning, selvom der i Kåringsprogrammets ”Udførelse og bedømmelse” er anført, at
der ved fradrag og bedømmelse af helhedsindtrykket skal der tages hensyn til, at der i
kåringsprogrammet er færre point til rådighed end i konkurrenceprogrammet.
Sagen undersøgt af DPU, som konkluderede, at bedømmelsen i anførte kåring var foretaget
fuldstændigt korrekt og med vægt og bedømmelse, som der forventes i kåringsprogrammet.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Medlemstal pr. d.d. 1867
Udsendelse af Politihunden: Møde med Distribution Plus / Bladkompagniet for løsning af
problemet kan først blive afholdt i januar eller februar.
Bo, som følger leveringsproblemerne tæt, skønner, at de er aftagende. Han forsøger, at få de
udeblevne blade efterleveret.

4: Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Jan Verner bød Torben Dalsgaard Andersen velkommen, som nyt medlem af AU I. Torben får Det
Nordisk Samarbejde, som ansvarsområde.
Styremøde NPHU blev afholdt medio november på Kildegården med Jørgen som deltager.
Ingen ændringer i programmet. NM 2016 afholdes af Sverige i Nyköbing.

5:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Debatoplæg vedr. ændring af forårets oprykning til en ekstra udtagelse vil blive udsendt i løbet af
december for derigennem at finde ud af, om der er opbakning til en ekstra udtagelse, idet
sektionsmødet ikke gav et entydig svar.
Figurantuddannelsen er under revidering.

6:
DPU orienterer
Der kommer en del spørgsmål fra medlemmer om bedømmelser i de enkelte øvelser, hvilket tolkes
positivt.
Dommeroprykning har været afholdt i område 3+4.
Vedligeholdelseskurser i 2016 er aftalt for områderne 1, 2, 5 og 6.

7:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Fraværende af arbejdsmæssige årsager.
En områderedaktør havde via områdeleder anket over, at et indlæg, som omhandlede en HF’s
oplevelser til DM, var blevet afvist til nummeret efter DM nummeret. Tina havde afvist indlægget,
idet hun sammen med områderedaktørerne tidligere har besluttet, at DM stof udelukkende skal
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bringes i DM nummeret. HB bakker Tina op i hendes beslutning. Såfremt der skal ændres i anførte,
må det være op til Tina og områderedaktørerne.
Politihunden udkom for første gang i 1916. Så i 2016 er det altså 100 år siden, at det første
nummer udkom.

8:
Eventuelt
Ingen indlæg.

9:
Berammelse af næste møde
Lørdag den 5. marts kl. 09.00 på Vissenbjerg Storkro

p. f. v
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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