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 1. marts 2014 kl. 09.00 på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg.

Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Poul R. Jensen, Leif Udengaard,
Bo Rasmussen, Sten Holst-Christensen og Jesper Kragh Hansen fra HB.
Redaktør Tina Kværnø.
Mads Skorup, Søren Bjeverskov, Jan Lindgaard og Didde Riber fra AU
Keld Andersen, Ville Skårup, Carsten Hansen og Axel Ahm fra DPU.

1:

Personsager (kun HB tilstede)

2:
Meddelelser fra formand
Velkomst til Axel Ahm, som fra d.d. overtager formandsposten i DPU.
Tak til Keld Andersen, som efter 10 år i DPU, hvoraf de 6 år som formand, udtræder af DPU.

3:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Brande PH blev ved en ekstraordinær generalforsamling den 11. december 2013 nedlagt.
Afdelingen bestod ved nedlæggelsen af 7 medlemmer.
Tønder PH, som udelukkende bestod af sektion I medlemmer, blev ved generalforsamling den 25.
februar 2014 nedlagt. Afdelingen bestod ved nedlæggelsen af 7 medlemmer.
DM 2014 Nykøbing F. Indkvartering på Hotel Nørrevang til en pris for ”fuld ophold” på
kr.2.595,-, som er inkl. drikkevarer under middagen både fredag og søndag aften.
DM 2015. Område 3, som har undersøgt mulighederne for at afholde DM 2015, meddelte den 20.
februar, at de ikke kan løfte opgaven.
Skrivelse sendt til alle områdelederne den 22. februar med anmodning om at undersøge, om der er
lokalafdelinger, som har mulighed for at afholde DM 2015.
Drøftelse af fremtiden mht. tildeling af afholdelse af DM. Ingen endelig konklusion, men emnet vil
ligeledes blive fremlagt på dagens repræsentantskabsmøde.
Aftalt at DM arrangør skal være på plads senest 1½ år inden DM.
Materiel: Standpladskilte vil snarest være klar på hjemmesiden til brug for lokalafdelinger og
områder. Banner m.m. til brug ved DM bestilles af Jesper.
Velkomstfolder. På nær enkelte justeringer i layout er folderen klar til hjemmesiden. Sten foretager
de sidste justeringer.
PR Film. Drejebog er klar. Optagelser ved Klaus Buddig vil ske i løbet af 2014.
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Medlemskartotek. Klaus Buddig og Leif har undersøgt det system med tilhørende hjemmeside, som
HB havde modtaget tilbud på.
Det er et ”bredt” system, som også kan bruges af alle lokalafdelinger til indberetning.
Det kan komme hurtigere i gang, i forhold til det nuværende koncept, som fortrinsvis bygger på
frivilligt arbejde, men der er ændringer, som skal rettes til, hvis DPH skal kunne bruge det.
Leif udarbejder en Business case, ligesom Sten indleder forhandlinger om pris.
Rabataftale - Sten Holst har forhandlet en rabataftale for DPH’s medlemmer hos Friluftsland inkl.
Fjälräven butikker og The North Face Stores. Rabat på 20 % med undtagelse af udsalgs- og
tilbudsvarer. Nærmere information kommer i Politihunden.

4:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet - herunder budget 2014
Regnskabet viser et overskud på kr. 146.515,16.
Budget 2014 blev gennemgået.
Der er fra Kulturstyrelsen modtaget tilsagn om ca. kr. 60.000,- i distributionstilskud for 2014.
Tilbagebetaling til områderne forslås til kr. 50,- pr. medlem under henvisning til årets overskud.
Kontingent forslås uændret til kr. 200,- for aktive og kr. 150,- for passive.

5:
Repræsentantskabsmødet 2014
HB foreslår Leif som dirigent og Jørgen som referent.
Honorar.: HB foreslår uændret honorar/husleje for 2014 med kr. 15.000,- pr. år til hovedkasserer
og sekretær samt kr. 12.000,- pr. år til redaktør.
Forslag: Der er modtaget 4 forslag.
Forslag til ændring af § 14 - afsnit 2 i DPH’s vedtægter fremsættes af HB efter ønske fra
områderedaktørerne og redaktøren.
§ 14, afsnit 2:
Medlemsbladet bringer hvert år i juli måned en fortegnelse over
godkendte dommere med angivelse af til hvilke klasser de er godkendt.
Ændres til:

Fortegnelse over godkendte dommere med angivelse af, hvilke klasser de
er godkendt til, fremsendes hvert år i juni måned til repræsentantskabet.
Motivationen er beskrevet i forslaget.
Forslag til fordeling af honoraret, som modtages fra Side om Side i forbindelse med
udgivelse af Politihunden fremsættes af HB.
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 er vedlagt forslaget.
Bent Preben motiverer forslaget på repræsentantskabsmødet.
Forslag til ændring af kåringsprogrammets øvelse 9 og 10 er indsendt af DPU.
Forslaget går ud på at afskaffe visitation i øvelserne 9 + 10 og at afslutte øvelserne som i
konkurrenceprogrammets øvelse 11. Det dobbelte anråb ønskes erstattet af et enkelt anråb, som i
konkurrenceprogrammet.
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Motivationen
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 medens han er mere optaget af at holde øje med sin hund.
Motivationen er beskrevet i forslaget.
Forslag til ændring af Almindelige bestemmelser er indsendt af Hanne Teilmann Pedersen.
Løbske tæver skal starte sidst i lydighed og rundering i alle officielle konkurrencer.
Motivationen, som er beskrevet i forsalget, er for at undgå at genere de øvrige hunde.
HB vil anbefale at forkaste forslaget, idet HB ikke mener, at det er nødvendigt at lovgive på
området.
Valg:
Formand: HB foreslår genvalg af Bent Preben Nielsen.
Hovedbestyrelsessuppleanter: HB foreslår nyvalg af Søren Bjeverskov for sektion I, idet den
nuværende suppleant Jan Verner Larsen, blev formand for AU ved sektionsmødet, hvorved han blev
HB medlem.
HB foreslår genvalg af Egon Bak for sektion 2.
Redaktør: HB foreslår genvalg af Tina Kværnø.
Revisorer: HB foreslår genvalg af Birgitte Jensen og Mogens Nørgaard.
Revisorsuppleant: HB foreslår genvalg af Benny Lund.

6:
Aktivitetskalender 2015
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

lørdag den 7. marts
lørdag den 25. april
søndag den 26. april
onsdag den 26. august
søndag den 30. august
onsdag den 2. september
søndag de 6. september
25. - 27. september

7:
Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Nordisk Mesterskab 2014 for Politihunden afvikles fra den 10. - 13. juni i Helsinge i Danmark
med indkvartering på Bymose Hegn Hotel og kursuscenter.
Der er planlagt et fælles AU møde lørdag den 7. juni.
AU sektion I har haft et møde for planlægning af årets aktiviteter og fordeling af arbejdsopgaver.
I område 6 afholdes der hvert år en Gr. 3 konkurrence, hvor alle ikke mønstrede patruljehunde kan
deltage, også selvom føreren ikke er medlem af DPH. Det forsøges at indføre en lignende
konkurrence i de øvrige områder.

8:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Oprykningskonkurrencer 201. Opgaverne er udarbejdet af Torben Støvring, Randers PH.
Opgaverne udsendes til overdommerne medio marts måned. Bo og Villy har rettet.
Næsten alle overdommere/tilrettelæggere til oprykningen er på plads.
Opgaverne til udtagelserne bliver udarbejdet af Torben Nielsen for sektion II og Jens Bjerre for
sektion I
Samling for Områdeinstruktørerne vil blive afholdt fra den 2. - 4. maj på Kildegården, hvor Kurt
Verup Runefelt vil forestå undervisningen.
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Et forslag om en reducering af antal hunde ved DM bliver ikke fremsat ved
repræsentantskabsmødet i år, men AU fortsætter sonderingen/undersøgelsen, om der er
belæg/behov for en ændring af antal hunde til DM.

9: DPU orienterer
Der er afholdt vedligeholdelseskurser i område 3, 4, 5 og 6, hvor ca. halvdelen af dommerne har
deltaget.
Der bliver aftalt kurser med de øvrige 3 områder.
10: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet – herunder aftaler vedr. indlæg og leder
Ros til redaktøren og områderedaktørerne for både layout og indhold i Politihunden.
Det går rimeligt med stof, men p.t. er der ikke så mange konkurrencer/aktiviteter.

11:

Eventuelt

12: Berammelse af næste møde
Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 1000 i Nykøbing F PH’s klubhus.

p. f. v
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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