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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
fredag den 26. september 2014 kl. 0900, Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873
Væggerløse
Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Poul R. Jensen, Leif Udengaard, Bo
Rasmussen, Jan Verner Larsen, Sten Holst-Christensen og Jesper Kragh Hansen fra HB.
Søren Bjerverskov, Mads Skorup, Jan Lindgaard og Didde Riber fra AU.
Axel Ahm, Carsten S. Hansen og Ville Skårup fra DPU samt redaktør Tina Kværnø.

1:
Meddelelser fra formand
Efter indstilling fra HB har repræsentantskabet besluttet at udnævnte Keld Andersen, Skovbo PH til
æresmedlem af Dansk Politihundeforening.
Keld har i 20 år siddet i hovedbestyrelsen, ligesom han har siddet 10 år i Dommer- og
programudvalget, hvoraf 6 år som formand.
Selve udnævnelsen vil blive foretaget af formanden under Kammeratskabsaftenen senere i dag.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Tønder PH blev stiftet ved generalforsamling den 27. juni, hvor Kim Birk blev valgt som formand.
HB var repræsenteret ved Poul.
Aabenraa PH har forespurgt, om en person, som har bopæl i Tyskland og er tysk statsborger, kan
blive medlem i DPH og deltage i DPH’s konkurrencer.
Medlemskab er der intet problem i, men jfr. Almindelige Bestemmelser pkt. 1 skal hunde, der
fremstilles til kåring, være stambogsført i DKK.
DKK har oplyst, at de kun stambogsfører til personer, som har fast bopæl i DK.
HB skal enten give dispensation til den pågældende, eller pkt. 1 i Alm. Bestemmelser skal ændres
via forslag på repræsentantskabsmødet.
Udveksling af synspunkter som mundede ud i, at HB ikke ønsker at give dispensation i sagen, idet
HB ikke har planer har om at ændre Almindelige Bestemmelser.
Aabenraa PH tilskrives af Jørgen.
Medlemskartotek: Ultimo oktober får Klaus Buddig mulighed for at teste systemet, som HB får
adgang til i løbet af november måned. Ultimo januar 2015 skulle det nye kartotek gerne være klar
til implementering.
DM 2015 v/Jesper. Kører efter planen. Klasselederne kommer på plads i løbet af oktober måned.
Velkomstfolder: Sten fremviste den nye Velkomstfolder. 1. oplag er på 5000 eksemplarer.
HB besluttede, at hver lokalafdeling modtager 80 eksemplarer vederlagsfrit til brug i deres arbejde
med at hverve nye medlemmer. Herefter kan der efterbestilles for 1,- pr. stk. hos Hovedkassereren.
Søren forsøger at få den udsendt via DKK.
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Logo: HB har et ønske om, at HB, områder og lokalafdelinger benytter det ”nye” logo på
hjemmesider, brevpapir m.v., hvorfor der vil blive fremsat et forslag på repræsentantskabsmødet.
Forslaget udarbejdes af Jørgen og Leif til næste HB møde.
Valg: Som en udløber at sidste HB møde, hvor Poul og Leif meddelte, at de ikke genopstiller ved
næste års repræsentantskabsmøde, har Bo meddelt, at han stiller sig til rådighed som
hovedkasserer, ligesom Søren Bjerverskov stiller sig til rådighed, som HB medlem for sektion 1.
Sten er villig til at overtage funktionerne som stambogsfører og webmaster.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Medlemstal pr. d.d. er 1813, hvilket er ca. 200 mindre end budgetteret, som svarer til ca. kr.
30.000.
En kort debat om årsag til medlemstilbagegang og muligheder for hvervning af nye medlemmer.

4:
DM 2014 i Nykøbing F
De praktiske forhold gennemgået. Umiddelbart er der styr på det hele.

5:
Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Nordisk Mesterskab for Politihunde 2014 blev afholdt fra den 10. - 13. juni med indkvartering på
Bymose Hegn Kursuscenter i Helsinge.
Danmark blev nr. 2 i holdkonkurrencen, ligesom både Peter Roslyng hos Narkotikahundene og
Jørgen Weinkouff hos Patruljehundene blev nr. 2 individuelt.
Endvidere vandt Peter Roslyng lager- og skabsøg. Carsten Iversen vandt både bagagesøg og spor,
mens Jørgen vandt spor hos patruljehundene.
En stor tak til standpladsledere, hjælpere og figuranter.
Det Nordiske Konkurrenceprogram for Politihunde blev på et kombineret dommer- og styremøde
på Kildegården fra 12. - 14. september evalueret. Der blev foretaget enkelte justeringer, men
generelt var der tilfredshed med programmet. Søren og Jørgen deltog fra PH.
Sektion I stiller i år med 4 flere til DM i forhold til sidste år.
Opfordring til sektion I medlemmerne om en større og mere synlig indsats i dagligdagen.

6:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Fællesmøde i AU blev afholdt den 7. juni. Referat fra mødet er på hjemmesiden, ligesom det har
været bragt i Politihunden.
Opgaver/arealer til DM har Leif og Axel gennemgået og godkendt..
Udtagelse af dommere og figuranter til DM, hvor hver område skulle indstille 4 personer, havde
lidt begynder vanskeligheder, men forløb ellers tilfredsstillende.
Indberetning af overdommer/tilrettelæggere til udtagelser blev en stor udfordring i år. Et par
områder overskred den fastsatte tidsfrist med 2-3 måneder, hvorfor opgaverne blev udsendt meget
sent.
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En kort debat om emnet. Skal der sanktioneres økonomisk overfor de områder, som ikke overholder
tidsfristerne, eller skal mere og bedre information om tidsfristerne prøves. Det blev besluttet, at
tidsfristerne bringes på hjemmesiden og i Politihunden.
Fremsendelse af hovedlisterne i forbindelse med udtagelserne forløb tilfredsstillende, idet alle på
nær en kom rettidig frem.
En henvendelse til DPU om mistanke om ”snyd” i forbindelse med udtagelserne medførte, at alle
overdommere i kriminal- og vinderklassen på dagen blev bedt om at spejlvende enkelte spor,
ligesom objekter blev flyttet på rundering i forhold til den oprindelige skitse.
Ikke yderligere foretaget i sagen, idet mistanken ikke var konkret nok til en nærmere undersøgelse.
Mange positive tilbagemeldinger om tiltaget, dog er DPU og AU opmærksom på, at det kan give
problemer for hundene - især i vinderklassen, når der er steder med meget færd, hvor der har været
et objekt.
Bo har efter 11 år i AU - heraf de 8 som formand, valgt at stoppe i AU.
AU opstiller Jan Lindgård som formand, og Benny Lund som menigt medlem af AU. Område 2
opstiller Jens Henrik Haagensen som menigt medlem.
Formanden udtrykte på vegne af HB en stor tak til Bo for hans store indsats og arbejde i AU og
HB.

7:
DPU orienterer
Repetitionskurser har været afholdt i alle områder - alle med et rimelig godt fremmøde.
Oprykningskurser har været afholdt i de områder, som har haft behov.
Herunder har det vist sig i nogle tilfælde, hvor aspiranter til dommeroprykning har bestået
minimumskravet på at have dømt 3 gange i officielle patruljekonkurrencer, at erfaringsgrundlaget
har været ret beskedent.
Det skal pointeres, at den enkelte lokalafdeling og den respektive områdeleder ligeledes skal
vurdere dommeraspirantens egnethed til oprykning som dommer i alle klasser, hvilket indebærer, at
den pågældende som patruljedommer har vist personlige og faglige evner som dommer og har
opnået et erfaringsgrundlag, der berettiger til at uddanne sig som dommer i alle klasser.
Unghunde- og patruljedommere kan kun anvendes til officielle konkurrencer i kriminal- eller
vinderklassen i øvelserne 7,8,9 og 10, hvis der forinden er ansøgt om dispensation hos DPU.
Dommerlisten, som ikke længere bringes i Politihunden, men som sendes til repræsentantskabet,
kan rekvireres via Tina.
8:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet – herunder aftaler vedr. indlæg og leder
En forespørgsel fra område 2, om der var mulighed for at flytte deadlines til Politihunden i
forbindelse med udtagelserne samt DM, idet deadlines er umiddelbart efter, at konkurrencerne er
afholdt, hvilket vanskeliggør arbejdet med at få de deltagende hundeførere til at skrive indlæg.
Tina undersøgerne mulighederne og aftaler nærmere med område redaktørerne og Side om Side.
DM fra 2016 og fremad er der ingen, som endnu har budt ind på, hvorfor der igen bringes en
”efterlysning” i Politihunden.
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9: Eventuelt
Ingen emner debatteret.

10: Berammelse af næste møde
Mandag den 8. december kl. 1000 på Nyborg Politistation, Stendamsgade 9, 5800 Nyborg.
11: Personsager
Karantænesag: Et medlem havde, uagtet at vedkommende var idømt karantæne fra DPH, optrådt
på foto, som var bragt i Politihunden. Fotoet optaget under hundetræning i den respektive
lokalafdeling ca. 2 måneder inden karantænen udløb.
HB udtaler i den forbindelse alvorlig kritik overfor den omhandlede lokalafdeling ved at have
tilsidesat en afgørelse, som er truffet af HB.
HB forventer og har tillid til at lokalafdelingen fremadrettet vil følge de afgørelser, som bliver
truffet af HB.
De implicerede parter – herunder områdelederen tilskrives af Jørgen.
Tilmeldingsprocedure: HB orienteret om sagen, som var blevet hastbehandlet samt afgjort af Bo
og Jørgen i august måned.
En lokalafdeling havde klaget over, at et af deres medlemmer var blevet nægtet at stille op til
udtagelsen af den arrangerende lokalafdeling, idet tilmeldingen var modtaget efter tidsfristens
udløb. Klageren anførte, at indbydelsen ikke var blevet sendt til den af lokalafdelingen opgivne email adresse, ligesom indbydelsen ikke var tilgængelig på områdets hjemmeside.
Sagen, som blev undersøgt af Bo, viste, at indbydelsen ikke var sendt til den e-mail adresse, som er
anført under lokalafdelingen på DPH’s hjemmeside, ligesom indbydelsen ikke var på områdets
hjemmeside.
Den arrangerende lokalafdeling blev mundtlig pålagt, at det pågældende medlem skulle have lov til
at stille op, hvilket blev taget til efterretning.
Efterfølgende klagede den arrangerende lokalafdeling over HB’s indblanding i sagen.
De implicerede parter blev herefter skriftlige orienteret om bevæggrundene for afgørelsen.
HB tiltrådte afgørelsen i sagen.

p. f. v
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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