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

REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
tirsdag den 20. maj 2014 kl. 1000, Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse
Fremmødte: Jørgen Weinkouff, Poul R. Jensen, Leif Udengaard, Bo Rasmussen, Sten HolstChristensen og Jesper Kragh Hansen fra HB.
Jan Lindgaard og Didde Riber fra AU.
Axel Ahm og Ville Skårup fra DPU.
Mona Stenild og Gorm Andersen fra Nykøbing F PH deltager under pkt. 4.

1:
Meddelelser fra formand
Pkt. udgår, idet formanden var forhindret i at deltage i mødet.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Kåringsmand for Område 7.
HB har efter indstilling fra området udpeget Jes Høg Thorsen som ny kåringsmand, idet Niels
Carlsen har ønsket at fratræde.
Medlemskartotek.
Leif redegjorde for systemet som tilbydes af ForeningLet.
Indstilling fra Leif, Sten, Klaus Buddig og Karin Hansen om, at HB investerer i systemet, som
består af et medlems- og stambogskartotek herunder dommer- og figurantliste med tilhørende
hjemmeside- og regnskabsmodul, som tillige omfatter de 7 områder, som tilsluttes ordningen uden
yderligere udgifter,
Pris for udviklingsomkostninger er en engangsudgift på kr. 35.000,-.
Årlig udgift til drift er på kr.12.000,-.
Lokalafdelinger kan tilslutte sig ordningen for en årlig licens på kr. 1.500-, således at de kan
trække resultater, bruge det som tilmelding m.m., ligesom regnskabs- og hjemmesidemodul er
omfattet.
Alle priser er eksklusiv moms.
Karin, Klaus og Christian Mønster vil være foreningens projektledelse i forhold til leverandøren.
Enighed om at investere i anførte medlemssystem.
Tønder PH
HB har modtaget anmodning om oprettelse af en ny Tønder PH. Anmodningen er indsendt af en
kreds af nuværende PH medlemmer, som bl.a. af hensyn til deres bopæl ønsker oprettelse af en
afdeling i Åbenrå, men også fordi der mangler en lokalafdeling i den del af området.
Med undtagelse af Åbenrå, hvortil der er ca. 35 km, er der over 60 km til de øvrige lokalafdelinger.
Anmodningen har været sendt til høring i området, som anbefaler en oprettelse.
Ved oprettelsen vil der være 12-15 medlemmer.
HB besluttede at efterkomme anmodningen. Jørgen tilskriver de implicerede parter.
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DM 2015
Næstved PH har fremsat ønske om afholdelse af DM 2015. Jesper orienterede om status.
Indkvartering bliver på Menstrup Kro med hovedstandplads på den tidligere Garderhusar Kaserne.
Pris kr. 2485,- for fuldt ophold med vin ad libitum til festmiddag søndag.
Klasselederne endnu ikke på plads.
HB besluttede at tildele Næstved PH værtskabet for DM i 2015.
Hunden i det offentlige rum.
Dyrlægeforeningen havde arrangeret debatmøde den 4. april med det formål at skabe en
kulturændring bland hundeejere bl.a. ved at udarbejde forslag til gode råd og retningslinjer for takt
og tone for hundeejere i det offentlige rum.
Sten Holst deltog fra PH.
Ingen konklusion/retningslinjer på mødet, men en evaluering vil blive fremsendt, ligesom der vil
blive indkaldt til et opfølgende møde.
DKK. FCI vil tidligst fra 01.01.17. foretage ændringer vedr. brug af stokkeslag. Vi følger
udviklingen.
Velkomstfolder
For at DPH skal blive promoveret med ”fælles ansigt” vil den ikke, som tidligere besluttet blive
lagt på hjemmesiden, således at lokalafdelingerne kunne sætte deres personlig præg på den, men i
stedet vil den blive trykket centralt med et fælles indhold. Herefter vil den blive udsendt til
lokalafdelingerne efter bestilling, ligesom det skal forsøges at få den udsendt via DKK.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Medlemstal pr. d.d. er 1736, hvilket er 220 medlemmer færre end det budgetterede.
Der har været flere udmeldelser i år i forhold til tidligere år.
Alle blade fremsendes fremadrettet via bladkompagniet, hvilket vil betyde færre omkostninger til
udsendelse. Såfremt enkelte blade udsendes via Post Danmark, bliver det uden ekstra omkostninger
for DPH.

4:
DM 2014 i Nykøbing F
Mona og Gorm, som gav en kort orientering om DM 2014, svarede på de
spørgsmål/problemstillinger, som HB/AU/DPU rejste
Overordnet er der styr på arrangementet.
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.
Hovedstandplads bliver på Orupgaard Gods, hvor øvelserne i alle 3 klasser afvikles.
Palle Lorentsen, som er kontaktperson til klasselederne, aftaler med Bo ang. arealbesigtigelse samt
dommer- og figurantliste.

5:
Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Nordisk Mesterskab 2014 for Politihunde afvikles fra den 10. - 13. juni i Helsinge.
Hos patruljehundene deltager Casper Jacobsen, Mette H. Wind og Jørgen Weinkouff, som
hundeførere, Jens Chr. Nielsen, Torben Dalsgaard, Mads Skorup og Mette Lindegaard er
standpladsledere/-hjælpere, mens Søren Bjeverskov og Hans Henrik Sørensen er dommere.

6:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Fælles AU møde afholdes lørdag den 7. juni i Skovbo.
Samling for Områdeinstruktørerne blev afholdt fra den 2. - 4. maj på Kildegården med Kurt Verup
Runefelt som instruktør. Alle områder med undtagelse af område 1 var repræsenteret. Der er endnu
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ikke modtaget referat fra samlingen, men det forlyder, at det var et super kursus med mange gode
input.
Oprykningskonkurrencerne, som blev afholdt den sidste weekend i april, havde deltagelse af 65 i
patruljeklassen og 22 i kriminalklassen.
Opgaver til udtagelsen, som er modtaget, bliver rettet af Bo og Axel.
Der mangler stadig navne på overdommere/tilrettelæggere fra område 1,2, 3 og 6.

7:
DPU orienterer
Møde den 16. april, hvor Keld deltog for den praktiske overdragelse af formandsposten.
Der har været afholdt vedligeholdelseskurser i alle områder på nær område 1, som afholdes den
14. juni.
Dommeroprykning har været afholdt i område 7. Der er planlagt for område 1 samt en fælles for
område 5 og 6.
DPU pointerede under henvisning til bedømmelsen af øvelse 11 ved DM i Herning, at det kun er
dommerne og kun 1 dommerhold, som skal bedømme øvelsen. Det har aldrig været meningen, at
bedømmelsen skal foregå i plenum. Figuranten skal beskrive øvelsen for dommerne, som herefter
bedømmer det, de har set og hørt.
Axel mente, at sværhedsgraden havde været for stor i opgaverne til oprykningskonkurrencen i 2014.
Det var gode og spændende øvelser, men mange svære momenter, som mest hørte hjemme til et
DM, hvor momenterne kan udføres på samme måde for alle.
8:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet – herunder aftaler vedr. indlæg og leder
Pkt. udgår, idet redaktøren var forhindret i at deltage i mødet.

9: Eventuelt
Poul meddelte, at han ikke ønsker genvalg ved næste års repræsentantskabsmøde.
Leif meddelte, at han ikke ønsker genvalg ved næste års repræsentantskabsmøde.
Begge meddelelser taget til efterretning med beklagelse.
Sten foreslog, at der ved hovedtavlen skal være en beskrivelse af de enkelte øvelser, samt en
forklaring af pointfradrag. Det blev besluttet, at det bliver udført på presenning som hovedtavlen.
Leif og Jesper foranlediger.
Medlemstallet, som er faldet med over 200 i forhold til sidste år, blev debatteret. Der er
tilbagegang over næsten hele landet, idet kun 7 lokalafdelinger har haft medlemsfremgang. 17
lokalafdelinger har haft en nedgang på mellem 10 og 23 medlemmer, mens de resterende
lokalafdelinger har haft en nedgang på under 10 medlemmer.
En opfordring til at områderne får analyseret årsagen til tilbagegangen.

10: Berammelse af næste møde
Fredag den 26. september 2014 kl. 0900 på Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873
Væggerløse.

11:

Personsag (kun HB tilstede)

p. f. v
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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