DANSK
POLITIHUNDEFORENING__________________
Sekretariatet Eskildsvej 8, Kristrup, 8960 Randers SØ - tlf. 86 41 87 37 - 51 80 87 34
E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening.dk

REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
mandag den 11. november 2013 kl.10.00 i Odense PH’s klubhus

Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Poul R. Jensen, Leif Udengaard,
Sten Holst-Christensen, Jesper Kragh Hansen, Jan Verner Larsen og Bo Rasmussen fra HB.
Mads Skorup Christensen, Jan Lindgaard og Didde Riber fra AU.
Keld Andersen og Villy Skaarup fra DPU samt redaktør Tina Kværnø.

1:
Meddelelser fra formand
Stor tak til PH afdelingerne i Herning, Viborg og Randers for et flot afviklet DM. En stor ros for
den åbenhed der var omkring øvelserne.
Velkomst til Mads Skorup og Didde Riber, som er nye medlemmer af AU.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Personsag behandlet. De implicerede parter, samt den respektive områdeleder - sektion 2 tilskrives
af Jørgen.
DM 2013 - evaluering
Konkurrencen: Der har været kritik af, at øv. 11 blev bedømt i plenum i stedet for af kun et
dommerhold. Ros for at de spor figuranterne, som skulle gå efter kompas, fik et ”brush up” på brug
af kompas om fredagen. Til gengæld skal der være lidt bedre information og omsorg for de spor
figuranter, som bliver efterladt alene kl. 0500 i en mørk skov.
Dommersedler: Igen i år et problem om søndagen med at få de sidste dommersedler frem til
sekretariatet.
Indkvartering: 4 personer på forholdsvis små hotelværelser er for mange. HB vil fremadrettet have
mere fokus på selve indkvarteringen.
DM 2014 i Nykøbing F.
Sten, Poul og Bo var lørdag den 3. november i Nykøbing F, hvor de blev orienteret om næste års
DM. Øvelser, indmarch og hovedstandplads var OK, men indkvarteringen er et problem, idet der er
planlagt med op til 8 personer i en ”mandskabsvogn”, hvor der kun er et toilet, ligesom der er
planlagt med 4-6 personer pr. værelse på vandrehjem.
HB enige om, at standarden på indkvarteringen skal være bedre.
Bo kontakter Nykøbing F.
DM 2015 og fremefter:
Område 3 har nedsat et udvalg med henblik på at undersøge mulighederne for afholdelse af DM
2015. Område 3 er klar med et svar omkring den 1. december.
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Repræsentantskabsmøde 2014
Indkaldelse i Politihunden nr. 1 – Tina foranlediger.
Dirigent - HB foreslår Leif Udengaard, som er villig til valg.
Valg - udover revisorer og suppleanter, som er på valg hvert år, er formand og redaktør på valg i
2014. Begge er villige til genvalg.
Dommerfortegnelse
Efter ønske fra redaktør og områderedaktørerne blev udkast til ændring af § 14 afsnit 2 fremlagt.
Forslaget vil indebære, at dommerfortegnelse ikke længere bringes i Politihunden i juli måned, men
i stedet fremsendes til repræsentantskabet i juni måned.
Motivation: Den derved frigjorte spalteplads kan anvendes til andet redaktionelt indhold.
HB enig i forslaget, som fremsendes til repræsentantskabet.
For at gøre dommerfortegnelsen mere tilgængelig vil der på ”opslagstavlen” i Politihunden blive
anført, når dommerfortegnelsen er fremsendt til repræsentantskabet. Herefter kan interesserede
medlemmer rekvirere dommerfortegnelsen hos respektive områdeleder eller hos redaktøren.
Kåringsprogram
DPU’s forslag til øv. 9 og 10 indebærer, at der ikke længere skal foretages visitation, ligesom det
dobbelte anråb ønskes erstattet af et enkelt anråb.
Motivation: Det vil være naturligt og i overensstemmelse med ”en rød tråd” at udføre øvelserne
som konkurrenceprogrammets øvelse 11.
Visitation i forbindelse med kåringer ses ofte udført noget halvhjertet, hvor HF klapper figuranten
et par gange på armen, mens han er mere optaget af at holde øje med sin hund.
HB enig i forslaget, som fremsendes til repræsentantskabet.
Formandsskifte i DPU.
Keld Andersen har ved skrivelse af 1. oktober 2013 anmodet HB om at blive afløst fra sit hverv i
DPU. Anmodningen er med beklagelse accepteret.
Efter forslag fra DPU er Axel Ahm blevet forespurgt, om han er villig til at overtage
formandsposten i DPU, hvilket han har takket ja til, såfremt han har opbakning fra HB.
Et enigt HB bakker op om Axel Ahm, som ny formand for DPU.
Efter aftale med det nuværende DPU blev det besluttet, at Axel Ahm indtræder i DPU den 1. marts
2014 i forbindelse med repræsentantskabsmødet.
Jørgen tilskriver Axel, hvorefter Keld aftaler nærmere med Axel med hensyn til den mere praktiske
overtagelse af formandsposten og indtrædelse i DPU.
Medlemskartotek:
Gruppen havde statusmøde den 9. oktober. Testkørsler af medlemsoplysninger pågår p.t.
HB har modtaget tilbud på medlemskartotek med tilhørende hjemmeside fra medlem, som er
selvstændig IT konsulent.
HB overvejer, om der skal fortsættes med det nuværende koncept, som fortrinsvis bygger på
frivilligt arbejde, eller om der skal laves aftale med ekstern samarbejdspartner for implementering
af nyt medlemskartotek.
Applikation til telefon - ”PH programmet”
Stavefejl og andre fejl vil løbende blive rettet, når der bliver gjort opmærksom på det.
Problemer med Android, idet den åbenbart ikke kan håndtere æ,ø og å.
Skal være ”online” inden brug, idet den ikke virker optimalt, hvis den åbnes ”offline”.
Sten videregiver til Christian Mønster.
Standpladsskilte:
Intet nyt siden sidst, men Jesper følger op.
Logo:
Det nye logo, som skal implementeres på hjemmesiden, er på vej til vores udbyder i sort/hvid. Leif
følger op.
PR film:
Intet nyt siden sidst, men Jørgen følger op.
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Velkomstfolder:
Intet nyt siden sidst, men Sten følger op.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Poul fremlagde forslag til budget for 2014. Gennemgået og justeret.

4:
Fremtidens bladdrift
Udsendelse bliver via Post Danmark eller Bladkompagniet. Endelig tilbud er endnu ikke modtaget,
men de foreløbige tilbud viser, at Bladkompagniet er ca. 15.000,- kr. billigere pr. år.
Udsendelsesform -varighed og -garanti er den samme.
HB besluttede at vælge den billigste løsning.
For at nedbringe udgifterne til udsendelse er Poul i gang med at reducere i udsendelseslisten.
Alle lodsejere, dyrlæger og biblioteker slettes. Hver lokalafdeling får mulighed for vederlagsfrit at
få fremsendt Politihunden til 2-3 dyrlæger efter eget valg. Hvis lokalafdelinger ønsker Politihunden
fremsendt til lodsejere eller andre lokale ”sponsorer”, skal de indmeldes som passive medlemmer.
Politihunden vil fortsat blive fremsendt til Politistationerne.
Hver PH afdeling vil i stedet for 5 ekstra numre af Politihunden fremadrettet kun få 2 til klubhuset.
Poul laver et indlæg til Politihunden, ligesom lokalafdelingerne orienteres.
Bladpulje Ansøgning er fremsendt. Svar foreligger først omkring 1. februar.
Honorar fra Side om Side i forbindelse med udgivelse af Politihunden.
Som oplyst på repræsentantskabsmødet, har HB et ønske om en økonomisk overgangsordning for
de områder/klubber, som p.t. har de annoncebaserede medlemsblade PH-Nyt og PHF-Nyt samt
medlemsbladene for Helsingør PH og København PH. Aftalen med Side om Side indebærer, at de
anførte blade nedlægges med udgangen af 2013.
HB’s forslag er, at overgangsordningen forløber i 3 år. Med udgangspunkt i de beløb som
klubberne/områderne fik udbetalt for de annoncebaserede blade PH-Nyt og PHF-Nyt samt
medlemsbladene for Helsingør PH og København PH i 2012 reduceres beløbet med 20 % pr. år,
således at der for 2014 udbetales 80 % af beløbet, i 2015 udbetales 60 % af beløbet og i 2016
udbetales 40 % af beløbet.
Udbetalingen foretages for PH-Nyt til område kassereren i område 2 og for PHF-Nyt til kassereren
for PHF-Nyt. For medlemsbladene for henholdsvis Helsingør PH og København PH foretages
udbetalingen til de 2 kasserere i henholdsvis Helsingør PH og København PH.
Udbetalingen sker 2 x årligt i henholdsvis juni og december måned.
Den del af honoraret, som ikke anvendes til henholdsvis hovedforeningen, udsendelse af
Politihunden eller udbetaling til ovennævnte overgangsordning, udbetales til lokalafdelingerne i
forhold til den enkelte lokalafdelings medlemstal (aktive medlemmer) pr. 1. april.
Udbetalingen sker 2 x årligt i henholdsvis juni og december måned.
Eksempel på beløbsoversigt vedlægges forslaget.
Forslaget med eksempel på beløbsoversigt fremsendes til repræsentantskabet.
5:
AU sektion I orienterer – herunder Nordisk samarbejde
Jørgen var her i weekenden til Styremøde i Nordisk Politihundeunion. Her blev der bl.a. udarbejdet
dommeranvisninger til det nye program for patruljehunde, som kører som et forsøg i 2014.
Nordisk Mesterskab 2014 afvikles fra den 10. - 13. juni på Sydsjælland med indkvartering på
Vordingborg Kaserne. Jens Chr. Nielsen er i gang med at lave aftaler med lodsejere.
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6: AU sektion II orienterer
Udtagelses af dommere og figuranter til DM:
AU har besluttet, at hvert område er sikret 4 pladser (2 fra hver sektion) til DM. Det er det enkelte
område, som selv udvælger de 4 dommere/figuranter. Kriterierne for udvælgelsen er, at 3 ud af de 4
skal være dommer i alle klasser samt uddannet figurant og kan figurere i øv. 7+8+9. Den 4. skal
som minimum være uddannet figurant og kunne figurere i øv. 7+8+9 og/eller være dommer i
patruljeklassen.
Bo fremsender kriterierne til områderne.
Områdeinstruktøruddannelsen: Vivi Hermansen har overtaget koordinatorrollen fra Mikael
Kronborg.

7:
DPU orienterer
Tankevækkende at der i gennemsnit er trukket 6,2 i øv. 11 til DM. Alle fik fradrag i øvelsen.
Det er værd at overveje, om der bedømmes for hårdt, eller om øvelsen er ”skruet” rigtig sammen.
Bl.a. står figuranten længe med hunden i passiv, uden at hunden må skifte bid/tygge.
P.t. er der 315 godkendte dommere. En lille stigning i forhold sidste år, hvor der var 308.
8:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet – herunder aftaler vedr. indlæg
Deadline bliver fremadrettet den 21. i hver måned. Dvs. den 21. november til nr. 1.
Jan Verner bliver tovholder for indlæg fra sektion 1.
Redaktøren har møde med omredaktørerne den 23. november.

9:

Eventuelt

10: Berammelse af næste møde.
Lørdag den 1. marts kl. 0900 med efterfølgende repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro,
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg.

p. f. v.

Jørgen Weinkouff
sekretær
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