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

REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
lørdag den 2. marts 2013 kl. 09.30 på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg.

Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Poul R. Jensen, Jens Chr. Nielsen,
Bo Rasmussen, Sten Holst-Christensen, Jesper Kragh Hansen og Leif Udengaard fra HB.
Redaktør Tina Kværnø.
Jan Verner Larsen, Søren Bjeverskov, Jan Lindgård og Sved Erik Langhoff Hansen fra AU
Keld Andersen og Ville Skårup fra DPU.

1:
Meddelelser fra formand
Er i dialog med John Jensen vedr. sektion I’s muligheder for tjenestefri i forbindelse med
udtagelseskonkurrencerne og DM.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Morsø-Skive PH. Siden HB’s afslag vedr. en deling i 2 separate lokalafdelinger har Jørgen haft en
tæt kontakt med afdelingen. Samarbejdsproblemerne er ikke blevet bedre, og ved
generalforsamlingen den 4. februar konstaterede Jørgen, at situationen var uholdbar, hvorfor
Morsø-Skive PH blev opfordret til en fornyet ansøgning som HB modtog den 11. februar. En enig
formandsgruppe i område 2 anbefalede ud fra de givne omstændigheder en deling, som HB herefter
gav tilladelse til. Der vil ultimo marts blive afholdt generalforsamlinger for henholdsvis ophævelse
af Mors-Skive PH, samt stiftelse af Skive PH samt Mors PH.
DM 2013 Viborg/Herning: Det kører planmæssigt, og Poul er i løbende kontakt med styregruppen.
Inden næste HB møde aftaler AU med klasselederne nærmere om tidsplan, dommer/figurantfortegnelse og arealbesigtigelse.
DM 2014 Nykøbing F. Jørgen tilskriver lokalafdelingen for oplysninger om pris, indkvartering og
klasseledere.
Materiel: Af tidsmæssige årsager blev endelig beslutning udsat til næste møde. Hovedtavler og
præmieskamler vil blive forsøgt fremstillet i plastmateriale a la presenning, således de kan rulles
sammen efter brug.
Standpladskilte vil blive tilgængelige på PDF FIL, således at klasselederne kan udskrive/fremstille
efter behov. Der vil blive udbetalt kr. 3.000,- til DM arrangør til dækning af div. udgifter –
herunder overtræk til ærmer, sporpinde m.m..
Logo: Ligeledes udsat til næste møde.
Hjemmesiden: Link til de enkelte områders hjemmeside er ikke tilgængelige på hjemmesiden. Leif
vil foranledige at de bliver tilgængelige.
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Hovedlister fra alle officielle konkurrencer skal snarest muligt efter den enkelte konkurrences
afholdelse ind på hjemmesiden. Det kræver dog, at det er den elektroniske version fra hjemmesiden,
som anvendes. For at have overblik over hvilke resultater der mangler, er det tanken, at
konkurrencestederne opdateres på hjemmesiden inden den enkelte konkurrence afholdes.
Keld forespurgte, om det er muligt at hovedlisten til Unghundeklassen kan udvides til flere end 28
hunde. Leif undersøger hos Klaus Hansen, som har udviklet hovedlisten.
Medlemskartotek er stadig i den forberedende og undersøgende fase. Leif forventer, at der til næste
møde vil være en forslag/udkast til et medlemskartotek både mht. til indhold og arbejdsgange, men
også økonomien i et nyt kartotek.
DM 2015. Odense PH har vist interesse, men har forespurgt, om der er mulighed for, at DM
starter fredag middag og slutter med festmiddag lørdag aften. HB er Ikke umiddelbart tilhænger af
den ide, bl.a. er det tvivlsomt, om der er tid nok til at afvikle alle 3 klasser på 1½ dag.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet - herunder budget 2013
Tilbagebetaling til områderne forslås til kr. 45,- pr. medlem under henvisning til årets overskud.
Kontingent forslås uændret til kr. 200,- for aktive og kr. 150,- for passive.

4:
Repræsentantskabsmødet 2013
HB foreslår Leif som dirigent og Jørgen som referent.
Honorar
HB foreslår følgende honorarer for 2013:
Kr. 15.000,- pr. år til hovedkasserer og sekretær. Nedsat fra kr. 30.000,- i honorar/husleje.
Kr. 12..000,- pr. år til redaktør. Nedsat fra kr. 20.000,- i honorar.
Honorar til formand for AU I og II på hver kr. 5.000,- bortfalder.
Formanden motiverer forslaget på repræsentantskabsmødet.
Forslag fra Benny Lund og Møller Christensen om, at der ikke skal udbetales honorarer.
HB anbefaler at forkaste forslaget.
Forslag. Der er modtaget 5 forslag.
Forslag til ændring af Almindelige bestemmelser pkt. 2 er fremsendt af Område 1 v/Møller
Christensen
Foreslår fælles udtagelseskonkurrencer i alle 3 klasser om foråret, i stedet for
oprykningskonkurrencer, således at både forårets udtagelse og efteråret udtagelse gælder som
udtagelse til DM, således at det er det højest opnåede antal point, som er gældende for den enkelte
hundefører.
Endvidere foreslås det, at oprykning til kriminal- og vinderklassen kun kan ske pr. 1. januar.
HB anbefaler at forkaste forslaget. Keld motiverer HB’s holdning på repræsentantskabsmødet.
Det vurderes, at der er flere ulemper end fordele ved forslaget. Kun en oprykning pr. år mod de
nuværende 2. Vores program er ikke super egnet til mere end en udtagelse, idet det er umuligt at
sikre ens sværhedsgrad i 2 oplæg. Er det de bedste hunde vi får med til DM, når resultat er opnået
om foråret.
Forslag til ændring af øvelse 8 – spor er fremsendt af Benny Lund.
Foreslår at hunden enten skal apportere eller påvise genstand for at opnå fuldt point for genstand.
Hvis føreren selv finder genstand gives 1 point for tilvejebringelsen.
HB anbefaler at forkaste forslaget. Keld motiverer HB’s holdning på repræsentantskabsmødet.
Det er team bedømmelse og det giver ikke mening at sammenligne med øv 9.
Forslag til ændring af øvelse 10 er fremsendt af Hobro PH v/Hans Christensen.
Foreslår point fradrag med 2 point pr. 30 sekunder, når der er gået mere end 4 minutter, i stedet
for fuldt point fradrag, når der er gået mere end 4 minutter.
HB anbefaler at forkaste forslaget. Keld motiverer HB’s holdning på repræsentantskabsmødet.
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Et sympatisk forslag, men øvelsen er ikke lavet for at teste Hf’s form og kondi. Det er et spørgsmål
om at tilrettelægge øvelsen således, at det er hundens formåen, der kommer i centrum.
Forslag til ændring af øv. 11 fremsendt af DPU.
Foreslår at reglen om, at hundeføreren forinden øvelsens start skal oplyse om hunden slipper eller
fastholder, når figuranten er passiv, skal bortfalde, ligesom tegn fra dommer til hundefører om at
må løbe frem til sin hund først gives, når figuranten er passiv.
Keld motiverer forslaget på repræsentantskabsmødet.
Motivationen for forslaget er anført i forslaget.
Forslag til ændring af kåringsprogrammets øvelse 9 og 10 er indsendt af DPU.
Foreslår at reglen om, at hundeføreren forinden øvelsens start skal oplyse om hunden slipper eller
fastholder, når figuranten er passiv, skal bortfalde, ligesom tegn fra dommer til hundefører om at
må løbe frem til sin hund først gives, når figuranten er passiv.
Keld motiverer forslaget på repræsentantskabsmødet.
Motivationen for forslaget er anført i forslaget.
Valg:
Hovedkasserer: HB foreslår genvalg af Poul R. Jensen.
Hovedbestyrelsesmedlemmer – sektion I.
HB foreslår genvalg af Jørgen Weinkouff og Leif Udengaard.
Hovedbestyrelsesmedlemmer – sektion II.
HB foreslår genvalg af Sten Holst-Christensen og Jesper Kragh Hansen
Hovedbestyrelsessuppleanter:
HB foreslår genvalg af Jan Verner Larsen for sektion I og nyvalg af Egon Bak for sektion 2, idet
Knud Jensen ikke ønsker genvalg.
Revisorer: HB foreslår genvalg af Birgitte Jensen og Mogens Nørgaard.
Revisorsuppleant: HB foreslår nyvalg af Benny Lund, idet Knud Jensen ikke ønsker genvalg.

5:
Fremtidens bladdrift.
Jørgen redegjorde for indholdet af den ny bladkontrakt, som løber i 4 år fra 2014 – 2017.
Bladkontrakten vil blive forelagt for repræsentantskabet under Pkt. 9- Evt. på dagens
repræsentantskabsmøde. Endvidere vil HB’s forslag til en økonomisk overgangsordning for de
klubber, som hidtil har modtaget midler, ligeledes blive forelagt.
Som overgangsordning vil HB foreslå en 20 % reduktion pr. år ud fra 2012 niveau, således at
overgangsordningen er udfaset i 2016 eller 2017. Længden af overgangsordningen er afhængig af,
om vi kan få portostøtte, som først kan ansøges til efteråret.
Når overgangsordningen er udfaset skal midlerne fordeles ligeligt til alle klubber.
Mht. til indhold/stof i Politihunden skal alle områder have en redaktør, som samlet fremsender stof
til Tina, således at det er områderedaktøren som vælger stoffet fra det enkelte område.
Områderedaktørerne vil blive indkaldt til et møde, hvor ønsker til indhold af fremtidens Politihund
skal debatteres. Det er HB’s holdning, at det er medlemmerne, som skal bestemme indholdet og ikke
HB.

6:
Aktivitetskalender 2014
Repræsentantskabsmøde
Oprykningskonkurrence - Kriminalklassen
Oprykningskonkurrence - Patruljeklassen
Udtagelseskonkurrence – Kriminal- og Vinderklassen sektion I
Udtagelseskonkurrence - Kriminal- og Vinderklassen sektion II
Udtagelseskonkurrence - Patruljeklassen sektion I
Udtagelseskonkurrence - Patruljeklassen sektion II
DM i Nykøbing F.

lørdag den 1. marts
lørdag den 26. april
søndag den 27. april
onsdag den 27. august
søndag den 31. august
onsdag den 3. september
søndag de 7. september
26. – 28. september
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7:
Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Nordisk Mesterskab 2013 afvikles fra den 30. maj - 2. juni i Örebro i Sverige.
For at Danmark fortsat kan deltage, er det en forudsætning at øvelserne bliver mere
patruljerelateret. Det nuværende program er derfor blevet revideret efter de ønsker og anvisninger
der er modtaget fra Rigspolitiet, som herefter har givet tilladelse til, at Danmark kan deltage i
2013. Det er dog under forudsætning af, at der under NM 2013 i samarbejde med de respektive
hundeskoler bliver nedsat en arbejdsgruppe, som skal udfærdige et nyt program med virkning fra
2014.
Hos patruljehundene er udtaget Nikolaj Jespersen, Morten Gregersen og Mette Lindegaard.
Hans Henrik Sørensen er kombineret reserve og holdleder, mens Jens Chr. Nielsen og Jørgen
Weinkouff skal være dommere.
Udtagelseskonkurrencer. Håber på at sektionen kan fylde pladserne op til DM, men AU opfordrede
samtidig til fælles udtagelser på tværs af områderne. Både for at spare på ressourcer, men også for
at få konkurrencer med et rimeligt antal deltagere.

8:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Oprykningskonkurrencer 2013 er udarbejdet af Carsten Svendsen, Dronninglund PH. Opgaverne
udsendes til overdommerne medio marts måned. Villy og Bo retter.
Sandbjerg Seminar 2013 er på grund af for få tilmeldinger blevet aflyst. Frustrerende, især for AU,
men også fordi emnet er blevet efterspurgt på sektionsmødet de sidste par år.
Øv. 11 uddannelse. AU undersøger om Kildegården kan lånes til afholdelse af endagskursus.
Det er stadig tanken at få uddannelsen ensrettet på linje med figurant uddannelsen.
Figurant uddannelsen skulle have været debatteret på Sandbjerg Seminaret med henblik på en
revidering. AU går i tænkeboks med henblik på fremtiden. En mulighed kan være at nedsætte en
arbejdsgruppe, som overordnet bliver styret af AU og DPU.

9: DPU orienterer
Der er afholdt vedligeholdelseskurser i 3 områder, hvor ca. halvdelen af dommerne har deltaget.
Der er aftalt kurser med de øvrige områder.
Dommerprøve er aftalt i mindst 3 områder.
Undervisningsmaterialet, som er under revidering, er snart klar til at blive forelagt HB for
godkendelse. Endelig revidering afventer dagens repræsentantskabsmøde, hvor der er 4 forslag til
ændringer af vores program.
DPU har besluttet, at der ikke længere er behov for en facitliste, idet bedømmelsen nu er anført
under de enkelte øvelser. Facitlisten vil snarest blive fjernet fra hjemmesiden.

10: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Prøver at finde interessante emner, når der mangler relevant stof.
Opfordrede til at sektion I bidrager med artikler om aktuelle hændelser.

11: Eventuelt
PR Film - Klaus Buddig, København PH har tilbudt at lave en PR Film, som kan anvendes på
hjemmesider, messer og lign.. Søren og Jørgen er kontaktpersoner.
PR folder - Karin Hansen, Frederiksværk PH er i gang med en revidering af vores nuværende
folder. Den vil via Leif blive forelagt HB for godkendelse. Søren bliver kontaktperson til DKK for
distribuering.
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12: Berammelse af næste møde
Onsdag den 12. juni.2013 kl. 1000 i Middelfart PH’s Klubhus, ”Søbadet”, Søbadvej 18, Middelfart.

p. f. v
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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