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

REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
tirsdag den 19. juni 2012 kl. 10.00 i Skovbo PH´s Klubhus, Vollerslevvej, 4632 Bjæverskov

Fremmødte: Jørgen Weinkouff, Poul R. Jensen, Bo Rasmussen, Sten Holst-Christensen,
Jesper Kragh Hansen, Leif Udengaard og Tina Kværnø fra HB.
Jan Verner Larsen fra AU og Keld Andersen fra DPU.

1:
Meddelelser fra formand
Ingen meddelelser fra formanden, som var fraværende af arbejdsmæssige årsager.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter jfr. sidste referat
Sandvad Design v/Mai-Britt Sandved, som er medlem af Aalborg PH, havde fremsendt forslag til
fornyelse/rentegning af DPH’s logo. Ingen af forslagene kunne umiddelbart godkendes. Den
generelle holdning var, at logoet mere skulle være i retning af det logo, som bliver brugt på bil
streamers, samt logo, som bl.a. Galten PH har på trøjer. Anførte logoer fremsendes til Jørgen, som
herefter kontakter Sandvad Design.
Materiale: Tilbud på bannere str. 3 x 1,25 m var endnu ikke modtaget. Jesper oplyste, at det ville
være klar i løbet af 2-3 uger, hvorefter forslag til logo/tekst og priser sendes rundt til HB.
Nyt medlems- og registrerings kartotek. Leif havde indtil nu modtaget 2-3 forslag på mulige
løsninger. Ingen af forslagene var umiddelbart brugbare. Afventer til næste HB møde, idet der er en
”efterlysning” i Politihunden nr. 4.
Det reviderede program og vedtægter forventes klar på hjemmesiden senest 1. august.
Hjemmesiden: HB har et ønske om, at nyheder på hjemmesiden er mere synlige, således at
brugerne kan se, at der er kommet nyheder. Leif foranlediger en eller form for ”nyhedsbjælke i
samarbejde med producenten for vores hjemmeside.
DM – Nykøbing F har givet mundtligt tilsagn om afholdelse af DM 2014.
Tina foranlediger en ”efterlysning” i Politihunden af emner for afholdelse af DM fra 2015 og
fremefter.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Udgifter følger budget. Indtægter: Der mangler ca. 120 medlemmer i forhold til budget.
Medlemstal d.d.: 1880.
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Konkurrence om flere medlemmer. Den klub, som fra d.d. kan præstere den største
medlemsfremgang i % frem til 31. juli 2013bliver årets klub.
Vandrepokal og diplom udleveres til DM, hvortil årets klub vinder 1 gratis ophold.
Poul sætter konkurrencen i gang. Information i Politihunden og Hjemmesiden

4:
DM 2012 v/Skovbo PH
Steen informerede om DM 2012. Virker som om der er styr på alt.
Pris på ophold med fuld forplejning kr. 2.100,-. Kammeratskabsaften bliver i telt på
hovedstandpladsen. Der serveres gule ærter eller gullasch.
Der bliver opstillet hjertestarter på HS, ligesom alle hjælpere kommer på 1. hjælps kursus.
Der opstilles kontorpavillon på HS til Stævnekontoret.
Avisindstik vedr. DM i ”Lørdagsavisen” den 22. SEP til ca. 45.000 abonnementer.
Som tidligere besluttet bliver tavlerne med resultater i elektronisk form – evt. med direkte
forbindelse til hjemmeside.
Prøveordning med numre på arm, i stedet for nummerveste, som alle var enige om, ikke er særlig
klædelig, især ikke udenpå uniform.
Arealbesigtigelse bliver søndag den 16. SEP kl. 1000 i Skovbo PH’s Klubhus. Keld og Bo er
tovholdere.
Dommer-/figurantliste skal fremsendes til Bo senest 15.august. Keld forestår.
Æresmedlemmer, lodsejere og officielle gæster inviteres af Bent Preben.
Poul og Bent Preben udfærdiger elektronisk gæsteliste, som ligeledes skal anvendes ved
borddækningen søndag aften.
Jørgen indbyder Norge og næste års arrangør af DM.
Pokaler/præmier ved Poul.

5:
Fremtidens bladdrift
For at være så godt forberedt som muligt har Poul og Jørgen været på besøg hos FL Reklame, som
udgiver Politi Idræt og IPA Nyt, ligesom Jørgen har haft en samtale med SOS.
Begge firmaer er enige om, at det mest optimale er udgivelse af KUN et blad – Politihunden, dog
uden at prisfastsætte forskellen på kun et blad i modsætning til flere blade.
Salg af bannerreklamer til DPH’s hjemmesider ser de 2 firmaer forskelligt på, idet FL Reklame
ikke ønsker at sælge bannerreklamer, men samtidig ser de ingen problemer i, at DPH selv sælger
bannerreklamer til de respektive hjemmesider.
HB drøftede herefter flere mulige løsningsmodeller for fremtidens bladdrift.
Det blev besluttet at udarbejde et udbudsmateriale, hvor DPH kun udgiver Politihunden, som skal
udkomme 11 x årligt til alle medlemmer.
Udbudsmateriale udarbejdes af Jørgen og Tina, således at det er klar til udsendelse omkring 1.
august, med svarfrist den 15. september.
Jørgen kontakter relevante firmaer, således at udbudsmaterialet så vidt muligt ikke kun udsendes til
ovennævnte 2 firmaer.
Den endelige beslutning om fremtidens bladdrift træffes først når resultatet af udbudsrunden
foreligger.
Omkostninger ved udsendelse af DPH’s blade er jfr. oplysninger fra SOS på omkring 5-600.000,årligt.
Der blev besluttet, at interesserede firmaer skal afgive tilbud både inklusiv og eksklusiv udsendelse.
Alternative udsendelsesformer blev drøftet. Bl.a. kan en mulighed være, at bladene bliver leveret til
den enkelte PH afdeling, som herefter har ansvaret for den videre distribution til medlemmerne.
Poul udfærdiger overslag på forskellige udsendelses former.
Bannerreklamer/annoncer på hjemmesiden forhandles efterfølgende med den endelige udbyder.
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6:
AU sektion I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Ved Nordisk Mesterskab i Norge vandt Norge holdkampen foran Sverige og Danmark.
Hos Patruljehundene blev Steen Kejser en flot nr. 3.

7:
AU sektion II orienterer
Sandbjerg Seminar 2013 fra den 15. - 17. marts. Emne: Optimering af figurantuddannelsen.
Sandbjerg er reserveret frem til 2016. Reservationen kan annulleres uden omkostninger, såfremt
det bliver gjort med mindst 4 måneder varsel.
Udtagelseskonkurrencer 2012: Opgaver er på vej ud til overdommerne
Oprykningskonkurrencer 2013 – sidste weekend i april er ”Bededagsferien”, hvorfor AU foreslog
at de bliver flyttet til weekenden før, således at Kriminalklassen afvikles lørdag den 20. april, og
Patruljeklassen afvikles søndag den 21. april.
Bo informerer via Politihunden og Hjemmesiden.
Herefter blev øvrige arrangementer programsat.
Udtagelseskonkurrencer 2013
Kriminal- og vinderklassen onsdag den 21. august og søndag den 25. august.
Patruljeklassen
onsdag den 28.. august og søndag den 1. september.
DM 2013
27. - 29. september.
Repræsentantskabsmøde i 2013 bliver lørdag den 2. marts.
Aktivitetskalender bliver fremover fastlagt i forbindelse med HB-møde i marts måned

8:
DPU orienterer
Der har været få dommergodkendelser i år.
Der har været afholdt vedligeholdelseskurser i alle områder med undtagelse af Bornholm.
Undervisningsvideo kan fremadrettet være en mulighed. Måske kan 1-6 + 11 til DM 2012 bruges.
DPU overvejer og undersøger.
AU har et ønske om, at ”udgangsstillingen” bliver defineret i programmet.
Keld vil foranledige, at det kommer med i det ”nye” reviderede program.
9: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet – herunder emne til ”leder”
Leder med deadline den 27. juli udfærdiges af Bent Preben.
Emne kunne være ”fremtidens bladdrift”.

10: Eventuelt
Steen forespurgte om muligheden for at udtagelsen til DM i kriminal-/vinderklassen kan foregå
over 2 dage. Herved vil det blive nemmere at finde dommere. Umiddelbart intet i vedtægter eller
almindelige bestemmelser som forhindrer ovenstående fremgangsmåde. Muligheden kan overvejes,
såfremt det bliver et problem af skaffe dommere. Det skønnedes ikke at være tilfældet p.t., idet antal
at hundeførere, som stiller til udtagelsen ikke er markant stigende, ligesom antal af dommere ikke
er faldende.

11: Berammelse af næste møde
Fredag den 28. september 2012 kl.1100 på Hotel Hvide Hus, Køge.

Jørgen Weinkouff
Sekretær
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