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
fredag den 27. september 2013 kl.09.00 i Messecenter Herning, Herning

Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Poul R. Jensen, Leif Udengaard,
Sten Holst-Christensen, Jesper Kragh Hansen og Bo Rasmussen fra HB.
Jan Verner Larsen, Søren Bjeverskov, Sven-Erik L. Hansen og Jan Lindgaard fra AU.
Keld Andersen, Villy Skaarup og Carsten Hansen fra DPU samt redaktør Tina Kværnø.

1:
Meddelelser fra formand
Den 25. september modtog formanden en skrivelse fra vicepolitiinspektør John Jensen,
Politihundetjenesten i Politiområdet. Skrivelsen, som var stilet til hundelederne i de respektive
politikredse, har følgende ordlyd:
I januar 2013 trådte ændringerne i kundgørelsen vedr. tjenestefri i kraft og det betød bl.a., at der
fremadrettet ikke kunne gives tjenestefri med løn til udtalelseskonkurrence og Danmarksmesterskab
i Politihundeforeningen.
Der har siden været flere henvendelser og drøftelser om det faglige mellem politihundeforeningens
udtalelseskonkurrence, DM og træning af politihunde er så nært beslægtet, samt til stor gavn for
politihunden og hundeføreren, at der burde findes en anden løsning. Efter meget nøje overvejelser
har Rigspolitiet truffet beslutning om, at man er enig i betydningen af arbejdet i
Politihundeforeningen og ikke mindst den omstændighed, at de færdigheder, der afprøves i
forbindelse med foreningens udtagelseskonkurrencer og DM er direkte anvendelige i det arbejde, vi
træner og udfører med hundene inden for politiets egne rækker. Rigspolitiet har derfor fundet
grundlag for at pege på muligheden for at deltage i de omhandlede konkurrencer som en del af de
pågældende hundeføreres tjenestetid.
Det er således Rigspolitiets opfattelse, at deltagelse i Politihundeforeningens
udtagelseskonkurrencer og DM fremadrettet bør kunne finde sted inden for de pågældendes
hundeføreres tjenestetid, hvis ledelsen i den enkelte politikreds konkret vurderer, at deltagelse er
forenelig med planlægning af tjenesten. Ved at gøre deltagelsen i Politihundeforeningens
konkurrencer til en del af tjenesten, sikres det samtidig, at deltagelsen kan ske i uniform og med
anvendelse af politiets køretøjer.
Beslutningen er gældende fra i dag og omfatter derfor også Danmarksmesterskabet den 27. – 29.
september 2013.
Rigspolitiet v. Politiområdet og John Jensen har ydet en stor indsats og haft væsentlig indflydelse
på beslutningen. Stor tak herfor.
Formanden medbragte en hilsen fra Rigspolitichefen med ønsket om et godt DM.
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2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Hovedtavler, præmieskamler, hundefører numre og flag:
Er afleveret til DM arrangørerne.
Standpladsskilte:
”stiftet 1909” mangler at blive påført i logo. Herefter bliver skiltene tilgængelig som en fil på
hjemmesiden for anvendelse af lokalafdelinger og områder.
Logo:
Det nye logo skal på hjemmesiden, i stedet for ”det gamle”. Leif aftaler med vores udbyder, når
han har modtaget materialet fra Jesper.
PR film:
Drejebog er på plads, men af tidsmæssige årsager har Klaus Buddig ikke påbegyndt optagelserne.
Velkomstfolder:
Karin Hansen havde lavet udkast i A5 format med 4 sider, hvor bagsiden kan revideres efter behov
af lokalforeninger/områder.. Sten forestår revidering af teksten.
Medlemskartotek:
Gruppen har statusmøde den 9. oktober. Tidshorisont: 1½ år fra d.d..
Program/vedtægter på hjemmesiden:
Et gennemgående tema/problem ude i lokalafdelingerne samt til dommer kurserne er, at dommerne
ikke er i besiddelse af det ”gældende” program på grund af manglende udskrivning.
Kunne det være en ide at lave en ”billigudgave”??
Applikation til telefon
APP er nu færdig udviklet med adgang til vedtægter, program m.m.. Skovbo PH har haft en
engangsudgift på kr. ca.10.000,-. Der skal påregnes en vedligeholdelses udgift på kr. ca. 3.000,- pr
år. HB besluttede at ”købe” app’en, og stille den vederlagsfri til rådighed for alle medlemmer i
DPH. Sten foretager det videre fornødne.
DM 2014 i Nykøbing F.
Overnatning på vandrehjem samt i sovevogne, som opstilles ved vandrehjemmet, hvor
morgenmaden indtages. Øvrig forplejning bliver på Udannelsesinstitutionen CELF.
Hovedstandplads enten ved vandrehjemmet eller ved Nykøbing F’s klubhus, som er beliggende tæt
på vandrehjemmet.
Pris uændret kr. ca. 2.100,-.
Toilet/bad forholdene i sovevognene skal undersøges. Poul og Sten bliver kontaktpersoner.
DM 2015 og fremefter:
Stadig ingen har meldt sig. Jørgen forespørger område 3.
HB har modtaget en forespørgsel, om det kan accepteres, at der indkvarteres i campinghytter og
campingvogne med bespisning i telt. Ikke umiddelbart stemning for dette, idet HB’s holdning er, at
standarden for overnatning/bad/toilet ikke må være meget dårligere end det niveau, som der er i år.
HB kan tilbyde at være behjælpelig med forhandling af kontrakter.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Indtægter: Vi er ca. 100 medlemmer bagud i forhold til budget. D.d. 1925 medlemmer.
Udgifter: Materiel og repræsentantskabsmøde er lidt over budgettet.

4:
DM 2013
Indmarch, hovedlister, gæsteliste, pokaloverrækkelse, hovedbord til søndag aften m.m. blev
gennemgået.
Jan Verner bliver fanebærer i forbindelse med indmarchen.
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5:
Fremtidens bladdrift
Mødet med de nye områderedaktører og områdelederne blev afholdt lørdag den 17. august.
Bent Preben og Tina repræsenterede HB.
Et godt møde jfr. udsendt dagsorden med mange konstruktive forslag.
Der blev aftalt fordeling af sider mellem HB, områder, hunderelateret stof og indlæg om historier
fra politiets arbejde samt kriterierne for en brevkasse, ligesom tema/indhold for de første 3 numre
blev aftalt.
Tina og områderedaktørerne holder jævnlig møder for planlægning af tema/indhold i Politihunden.
Med 12 udsendelser om året bliver der redaktionelle udfordringer, således at HB med udvalg er på
forkant med indlæg. Fremadrettet et fast pkt. på HB møder vedrørende indlæg m.m..
Portostøtte fra bladpuljen har ansøgningsfrist den 16. oktober. Jørgen udfærdiger ansøgning.
Udsendelse fra 2014 bliver via Post Danmark. Poul foretager det videre fornødne.
PH afdelingerne i Helsingør og København tilskrives af Jørgen, om at deres respektive blade ikke
må udkomme fra 2014.
6:
AU sektion I orienterer – herunder Nordisk samarbejde
Per Thomsen og Jørgen har udfærdiget oplæg til et nyt nordisk konkurrenceprogram for
patruljehunde. Oplægget blev forelagt for Norge og Sverige på Kildegården i sidste weekend, hvor
programmet ligeledes blev ændret/justeret, således at alle 3 lande kunne godkende det.
Nordisk Mesterskab afholdes derfor i DK i uge 24 - nærmere fra tirsdag den 10. juni til fredag den
13. juni 2014.
Jens Chr. ønsker at stoppe i AU. Jan Verner er villig til at overtage formandsposten. Mads Skorup
bliver foreslået som nyt AU medlem.

7:
AU sektion II orienterer
Som forberedelse til sektionsmøderne på lørdag afholdes et fællesmøde for begge AU i forlængelse
af HB mødet.
Udtagelses af dommere og figuranter til DM:
AU har 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. Kriterierne for udvælgelsen udfærdiges af
AU, hvorefter de fremsendes til områdeledelserne.

8:
DPU orienterer
Dommerkursus materialet, som er blevet revideret af DPU, var inden mødet udsendt til HB med
følgende kommentar: ”DPU har foretaget nødvendige justeringer i henhold til de vedtagne
programændringer. Derudover har DPU gennem tydeliggørelse af øvelsernes udførelse og
bedømmelse lagt vægt på at rette kursusdeltagernes fokus skarpt på vort unikke programs formål
og ånd. DPU ønsker hermed at tilkendegive at vi skal være stolte af vort program og værne om
dette. Endvidere er der et appendiks med dommerafgørelser og spørgsmål, som er tilsendt DPU”.
Der var ros til det udsendte materiale som blev godkendt uden anmærkninger.

9:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Dommerfortegnelsen var ved en forglemmelse ikke med i Politihunden nr. 4.
Redaktøren beklagede, hvilket HB tog til efterretning.
Redaktøren og områderedaktørerne har et ønske om, at der fremadrettet ikke bruges spalteplads til
dommerfortegnelsen.
Dommerfortegnelsen kan i stedet sendes til repræsentantskabet en gang årligt, således at
tilrettelæggere af konkurrencer kan rekvirere den via respektive områdeleder.

3

HB tilsluttede sig ovennævnte, hvorfor HB vil foreslå en vedtægtsændring af § 14 ved næste
repræsentantskabsmøde.

10: Eventuelt
Hjemmesiden:
Der er ”tæller” på. Der var i august 73000 hits på hjemmesiden. 30 % eller ca. 22000 var fra DK.
Ros til Leif for at hovedlisterne fra Udtagelserne blev lagt ind på hjemmesiden. Der var igen i år
problemer med enkelte hovedlister. Måske en ide at vedlægge en ”quick guide” til den elektroniske
hovedliste i forbindelse med udsendelse af opgaverne til oprykning/udtagelse.
Det skal endnu engang pointeres, at det er overdommerens ansvar at hovedlisten bliver udfyldt
korrekt, samt at den bliver fremsendt til AU og webmaster.

11: Berammelse af næste møde.
Mandag den 11. november kl. 1000 i Odense PH’s klubhus, Vibelundvej 63, 5200 Odense V.

p. f. v.

Jørgen Weinkouff
sekretær
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