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
onsdag den 12. juni 2013 kl. 10.00 i Middelfart PH’s klubhus

Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Poul R. Jensen, Jens Chr. Nielsen,
Sten Holst-Christensen og Jesper Kragh Hansen fra HB.
Redaktør Tina Kværnø. Sved Erik Langhoff Hansen fra AU. Keld Andersen fra DPU.

1:
Meddelelser fra formand
Repræsentantskabsmødet
Et medlem af repræsentantskabet havde henvendt sig til Bent Preben, idet medlemmet bl.a. mente,
at det var meget svært at få et forslag vedtaget, såfremt HB er imod forslaget, idet
sammensætningen af repræsentantskabet gør, at HB med udvalg kan styre begivenhederne.
En kort debat som mundede ud i, at HB er af den overbevisning, at alle forslag bliver behandlet
seriøst. Som udgangspunkt bliver de sendt til behandling i AU og DPU, som herefter kommer med
en indstilling, som bliver fremlagt på et HB møde, hvorefter HB’s anbefaling til forslaget bliver
besluttet. Ingen i HB er dog tvunget til at følge den indstilling. HB har ingen planer om at ændre
den procedure.
Fakta vedr. stemmefordelingen af repræsentantskabet er, at HB og AU har 14 stemmer ud af 43
stemmeberettigede.
Bent Preben svarer medlemmet.
Personsag:
Et medlem, som af lokalafdelingen var blevet tildelt 4 måneders karantæne, havde anket
karantænen til HB. Sagen, som har været undersøgt af Bo, blev herefter gennemgået.
HB afviste anken..
Bent Preben tilskriver de implicerede parter.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Skive og Morsø PH blev den 21.03.13 opløst, hvorefter Skive PH og Mors PH blev oprettet.
Poul repræsenterede HB.
Hovedtavlen:
Jesper fremviste presennings materiale, som fremover skal anvendes som hovedtavle til DM.
Pris ca. kr. 1.700 pr. stk.. Fordelen er, at de kan rulles sammen og herved nemmere at opbevare.
Præmieskamler:
Jesper fremviste skiltemateriale, som fremover skal anvendes til præmieskamler. Skiltene skal
fastgøres på EUR paller, hvorved det kun er skiltene, som skal opbevares. Pris ca. 700,- pr. stk..
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Standpladsskilte:
Jesper fremviste designet til standpladsskilte, som skal være på en fil, således at der kan tilføjes
tekst efter behov. Det er ”brugeren”, som selv skal printe og laminere.
Hundefører nummer:
Arrangørerne af DM 2013 havde forslået at anvende klistermærker på henholdsvis ryg og arm, som
startnumre. Klistermærkerne fremvist.
Jesper fremviste forslag til nye startnumre, som skal sys og som på mange måder ligner de
nuværende. De nye er med velcro i skulderstropper og med elastik omkring livet, så både
skulderstropper og elastik kan justeres. De vil fortsat være i de respektive klassefarver, og med
tekst: ”Dansk Politihundeforening” og ”Danmarksmesterskabet”. Endvidere vil der være plads til
sponsorlogo under startnummeret. Pris ca. 150,- pr. stk..
HB besluttede at få fremstillet de af Jesper fremviste startnumre.
Jesper sætter produktion i gang. Poul underretter DM arrangørerne.
Flag:
Jesper fremviste et udkast, som blev godkendt.
Logo:
Det nuværende logo med grøn baggrund vil blive udfaset, når brevpapir og lign. er opbrugt. Det
nye logo bliver det, som næsten alle lokalafdelinger bruger, som klistermærke til biler, på trøjer
o. lign. På hovedforeningen logo vil der ”i bunden” af logoet stå: ”stiftet 1909”.
PR film:
Klaus vil starte optagelserne til efteråret. Både i forbindelse med udtagelserne men også til DM,
hvorfor HB besluttede at invitere Klaus til DM.
Velkomstfolder:
Forslag fra Karin Hansen blev gennemgået. Ser meget fint ud, men HB ønsker, at det bliver en
folder, som den enkelte lokalafdeling eller det enkelte område selv skal printe ud, ligesom der skal
være plads til at tilføje tekst efter ”eget” ønske.
Steen kontakter Karin
Medlemskartotek:
Materiale vedr. analyse og beskrivelse af DPH’s behov, som er udarbejdet af Karin, Klaus og Leif
blev gennemgået.
Leif, som ønskede bemyndigelse til at inddrage udbyderen af vores hjemmeside i det videre forløb,
fik ønsket opfyldt.
Program/vedtægter på hjemmesiden:
Er p.t. kun i A5 format. Format til ”den grønne” er under udarbejdelse. Ingen tidshorisont.
Applikation til telefon
Steen Holst oplyste, at Skovbo er ved at få lavet en app til smartphones, hvormed man kan få
adgang til ”Den grønne bog”. Når app’en er udviklet, vil HB overveje, om HB skal overtage/købe
den af Skovbo, således at alle medlemmer af PH kan få adgang til denne app.
DM 2014:
Nykøbing F. havde planlagt indkvartering på Hotel Nørrevang i Væggerløse til en pris på kr. 2.100
for fuldt ophold. Hotel Nørrevang er imidlertid under konkursbehandling, hvorfor Nykøbing F.
arbejder på anden indkvartering.
Nykøbing F. har indstillet følgende som klasseledere:
Patruljeklassen: Torkild Andersen.
Kriminalklassen: Palle Lorenzen.
Vinderklassen: Hans Chr. Pedersen
Klasselederne godkendt.
Sten har kontakt med styregruppen.
DM 2015 og fremefter:
Der er ingen som har budt ind.
Hvis ingen melder sig, kan en mulighed være, at DM går på tur mellem områderne.
Til info kan oplyses, at 2004 var sidste gang at DM blev afviklet i område 3.
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3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Indtægter:
Vi er 35 medlemmer bagud i forhold til sidste år.
Tilskuddet fra Rigspolitiet for 2012 er modtaget.
Repræsentantskabsmødets udgifter var kr. 3.000 større end sidste år.
Sandbjerg blev desværre aflyst. Der er ”kun” blevet brugt kr. 8.000,- til et ”tomt hus”, i stedet for
ca. kr. 45.000 kr., hvis seminaret var blevet afholdt.
Medlemskonkurrence. Der var ved konkurrencens start 1880 medlemmer. Pr. 03.06.13 er der 1847
medlemmer. Det er den klub med procentvis størst medlemstilgang, som vinder et gratis ophold til
DM.
Der er i år tilbagebetalt kr. 76.860 til områderne.
Det er et stigende problem, at få kassererne fra de enkelte lokalforeninger til at overholde
deadlines.
Det blev drøftet/overvejet, om der skal udfærdiges et actioncard på hjemmesiden med deadlines på
forskellige ting.

4:
DM 2013
Det virker som om der er styr på det.
Poul har kontakten til styregruppen, mens Bo har kontakten til klasselederne.
Bent Preben inviterer HB’s gæster jfr. gæstelisten.
Jørgen inviterer repræsentanter fra Norsk Politihundelag.
Poul forestår alt vedr. pokaler.

5:
Fremtidens bladdrift
Mødet med de nye områderedaktører afholdes lørdag den 17. august 2013 kl. 1000.
På mødet håber HB, at områderne og områderedaktørerne fremkommer med ønsker og ideer til
fremtidens Politihund.
Det er dog HB, som har ansvaret for den redaktionelle linje.
Der brainstormes om, hvordan HB ønsker, at Politihunden udvikler sig:
I en rotation med hvert 3-4 nummer kunne det være: beskrivelse af en PH afdeling, dyrlægeartikel,
sponsorartikel, hundetræningsartikel, ernæringsartikel m.m..
Endvidere vil Bent Preben sparre med en bekendt, som er journalist, for at få gode ideer.
Jørgen undersøger, om bladmødet kan afholdes i Odense PH’s klubhus.
Tina udfærdiger manus til indkaldelse, som herefter udsendes af Jørgen.
Bent Preben og Tina deltager for HB, men andre fra HB må meget gerne deltage.
Portostøtte fra bladpuljen har p.t. ansøgningsfrist den 1. oktober.
6:
AU sektion I orienterer – herunder Nordisk samarbejde
Det er ikke længere muligt for sektion I at få tjenestefri til udtagelse/DM. Rigspolitiet sammenligner
PH med anden politiidræt, som der heller ikke længere er mulighed for at få tjenestefri til.
Sektion I fortsætter indtil videre med separat udtagelser om onsdagen, bl.a. er det lettere at få fri på
en hverdag end i weekenden.
Ved Nordisk Mesterskab endte Danmark efter tæt kamp på 3. pladsen i holdkampen.
Nikolaj Jespersen blev nr. 4 individuelt ved patruljehundene, og ved narkotikahundene vandt Arne
Petersen 3 discipliner.
Per Thomsen og Jørgen Weinkouff har fået til opgave at udfærdige et nyt program for Nordisk
Mesterskab for Politihunde, som opfylder de krav og ønsker, som Rigspolitiet har fremkommet med.
Tidsplanen er at programmet skal forelægges for Norge og Sverige i september måned, således at
programmet kan vedtages på NPHU’s styremøde i november måned.
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7:
AU sektion II orienterer
Fællesmøde arbejdsudvalg sektion I og II den 25.05.13.
Deltagere ved DM:
AU vil foreslå, at antallet af deltagere til DM nedsættes, således at der skal deltage 20 i
patruljeklassen og 12 i kriminalklassen, mens der fortsat skal deltage 10 i vinderklassen.
Reduktionen skal ses som en følge af det lavere antal hunde, som i de seneste år har stillet op i
patrulje- og kriminalklassen, i forhold til dengang fordelingen af antal hunde i de enkelte klasser
blev besluttet. Forslag med nærmere begrundelse vil blive udsendt senere på året.
AU er fortsat besluttet på at fylde op i klasserne, såfremt der ikke er nok fra sektion I, som stiller
op.
Udtagelses af dommere og figuranter til DM:
Det er 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. De restendende pladser fordeles af AU, og
tildeles medlemmer af HB, AU, DPU, deltagere ved udtagelsen og personer med tillidshverv i
områderne,
Besigtigelse af arealer/genstande ved udtagelse:
Der har været et tilfælde, hvor en overdommer ikke har godkendt arealer, genstande og tidsplan.
Dette er ikke i orden, hvorfor Bo vil foretage det videre fornødne.
Øvelse 11 figuranter:
Områderne står selv for uddannelsen, da der ikke har været interesse for noget på landsplan.
Områdeinstruktøruddannelsen:
Der skal afholdes en temadag for alle områdeinstruktører, hvorfor Bo kontakter Michael Kronborg
for nærmere planlægning.
Figurant uddannelsesmateriale:
Revision ønskes, hvorfor Bo tilskriver områderne for at få en person fra hvert område til at deltage
i revisionen.

8:
DPU orienterer
Der har været afholdt vedligeholdelseskurser i alle områder i 2013 med et samlet deltagerantal på
161, hvilket er ca. halvdelen af de godkendte dommere.
Der har været 4 dommerprøver i år med 18 nye dommere til følge.
Kåringsmandsmøde:
Kåringsmandsdokumentet blev gennemgået. Kåringsmændene vil foreslå at visitation og
indtransport i kåringsstoppene skal udgå. Visitation udføres meget hurtigt og sjusket, hvorfor det
ikke giver mening at have det med, når der ikke kan trækkes for mangelfuld visitation. Forslaget er
sendt ud til alle kåringsmændene. Såfremt der er enighed blandt kåringsmændene om forslaget, vil
det blive fremsendt til næste års repræsentantskabsmøde.
Dommerkursus materialet:
Revidering pågår i øjeblikket, og materialet vil blive forelagt HB senere på året..
Bagerst i materialet vil der være et appendiks med dommerafgørelser og spørgsmål, som er tilsendt
DPU
9:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet – herunder emne til leder
Tina roste medlemmerne, som er gode til at indsende materiale til bladet.
AU udfærdiger leder om ændringen i udtagelsen af dommer og figuranter til DM. Svend Erik
aftaler med Bo.
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10: Eventuelt
Hjemmesiden:
Er der tæller på, således vi kan få oplyst, hvor mange der bruger hjemmesiden. Jørgen forespørger
Leif.
PR
Opfordring til lokalafdelinger og områder om at anvende dyrskuer, messer o. lign til PR for DPH.
Unghundekonkurrence - efterår.
Hvorfor er den efter udtagelsen og ikke før, således at hunde, som får en hel oprykning kan deltage
i udtagelserne. Det skønnes umiddelbart, at det vil blive vanskeligt at afvikle konkurrencen inden
udtagelserne pga. af sommerferie.

11: Berammelse af næste møde.
Torsdag den 26. september 2013 kl. 2000 i Herning i forbindelse med DM. Torsdag aften vil der
være mulighed for at AU og DPU kan mødes, ligesom HB kan holde et formøde, således alle kan
være klar til selve HB mødet fredag den 27. september 2013 kl. 0900, hvor både AU og DPU
deltager.

p. f. v.

Jørgen Weinkouff
sekretær
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