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

REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
fredag den 28. september 2012 kl. 11.00 på Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, Køge
Fremmødte: Jørgen Weinkouff, Poul R. Jensen, Leif Udengaard, Jens Chr. Nielsen, Bo Rasmussen,
Sten Holst-Christensen, Jesper Kragh Hansen og Tina Kværnø.

1:
Meddelelser fra formand
Ingen meddelelser fra formanden, som var fraværende af arbejdsmæssige årsager.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter jfr. sidste referat
Takkeskrivelse fra Margit Mortensens familie for Dansk Politihundeforenings deltagelse og
opmærksomhed ved Margits bisættelse.
Materiale: Næstved Skilte havde udarbejdet forslag til udseende og pristilbud på banner, indmarch
skilte og standpladsskilte. Logo på anførte materiale, er udarbejdet med udgangspunkt i det logo,
som anvendes på Politihunden med DPH’s klassefarver (hvid-gul-blå) som ”bund”.
Der er til DM 2012 bestilt 3 bannere og 3 indmarch skilte til en pris af ca. kr. 10.000,-.
Standpladskilte, som vil beløbe sig til ca. 30.000,- er sat i bero. I år har Klasselederen selv
lamineret standpladsskilte.
En løsning kan være, at den arrangerende forening får et beløb til dækning af standpladsskilte,
overtræk til ærmer m.m..
Vores præmieskamler er også modne til en ”ansigtsløftning”.
Sten og Jesper kommer med et samlet oplæg på ovennævnte til næste HB-møde.
Vores flag er siden DM 2011 forsvundet. Sidst set i flagstangen ved Hotel Scandic i Odense.
Hvis ikke det dukker op, bestilles der et nyt.
Logo, som er anvendt på ovennævnte materiale, er det logo, som der er opbakning til at anvende
som ”basis” for DPH’s logo fremadrettet. Endelig udformning endnu ikke afklaret. Dog er der
enighed om, at baggrundsfarverne (hvid-gul-blå) kun anvendes i forbindelse med DM.
Forslag/rentegning af ”hundehovedet” m.m. så det kan bruges på brevpapir, trøjer, streamers m.m.
ved Næstved Skilte til næste HB-møde via Jesper.
Sandvad Design underrettes af undertegnede om at rentegning m.m., bliver klaret til anden side.
Nyt medlems- og registrerings kartotek. Klaus Budig, København PH og Karin Hansen,
Frederiksværk PH har tilbudt deres assistance. Leif har holdt flere møder med de pgl., som har fået
kopi af DPH’s nuværende medlems- og stambogskartotek udleveret.
Klaus og Karin er i færd med at analysere vores nuværende system - bl.a. for at identificere
arbejdsgange og vores behov. De vil komme med en indstilling til vores fremtidige kartotek omkring
årsskiftet.
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Det reviderede program og vedtægter er på hjemmesiden. Kan udskrives i A 5 format og i mindre
format til ”Den Grønne”. Kan ikke udskrives på begge sider i det lille format i en arbejdsgang,
hvilket ikke er muligt jfr. vores grafiker, idet formatet ikke er en ”standardstørrelse, hvorfor det
skal opsættes specifikt til printermærke/-model.
Hjemmesiden: Nyhedsbjælke” i form af ”SENEST OPDATERET” bliver tilgængelig snares muligt.
Ved udsendelse af nærværende referat er det kommet på hjemmesiden.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Udgifter følger budget. Indtægter: Medlemstallet er næsten oppe i forhold til budget.
Medlemstal d.d.: 1969.

4:
Anmodning fra Morsø/Skive PH om opdeling i 2 separate lokalafdelinger
Medio juni modtog sekretariatet anmodning fra Morsø/Skive PH, om at afdelingen ønskes opdelt i 2
separate PH lokalafdelinger.
Morsø PH blev dannet i 1982 med hjemsted og træningsplads på Mors. I år 2002 blev der etableret
en træningsplads i Skive, således at der var 2 træningspladser. I 2006 blev navnet ændret til Morsø
og Skive PH, i stedet for at oprette 2 selvstændige PH afdelinger, som der ikke var basis for på
daværende tidspunkt.
Ansøgningen er en følge af samarbejdsproblemer de 2 træningspladser imellem.
Anmodningen sendt til høring i område 2 ved områdelederen, ligesom der blev sendt anmodning til
Morsø og Skive PH med anmodning om oplysning af de enkelte medlemmers hundestade og
tilhørsforhold.
Område 2 anbefaler at klubbens opdeles. Det begrundes med, at det er bedre med 2 velfungerende
afdelinger end 1 afdeling, hvor der er problemer.
Ud fra de indhentede oplysninger vedr. hundematerialet skønnede HB, at der p.t. ikke er basis for
en selvstændig PH afdeling på Mors, hvorfor anmodningen blev afvist.
Såfremt de fortsat ønsker at blive opdelt i 2 selvstændige PH afdelinger, opfordrer HB til, at de får
optimeret hundematerialet via nye medlemmer med tilhørsforhold til Mors, således at det kan
dokumenteres, at der er basis for en selvstændig PH afdeling på Mors.
Endvidere opfordres de til, at samarbejdet de 2 træningspladser imellem kommer til at fungere,
således at de begge steder er klar til at ”stå på egne ben”.
Når ovenstående forudsætninger er til stede, ser HB frem til en fornyet ansøgning.
Område 2 og Morsø/Skive PH tilskrives ved undertegnede.

5:
Fremtidens bladdrift
Udbudsmateriale udsendt til 7 firmaer. 3 har ved fristens udløb den 15. september givet tilsagn om
at afgive tilbud. Firmaerne har frist til den 15. oktober for at afgive tilbud.
Når tilbuddene foreligger, vurderes der på, om tilbudsgiverne skal indkaldes til en nærmere
præsentation, inden den endelige beslutning tages.
6:
DPH’s vandrepokaler
En del af vores vandrepokaler er overtegnet – herunder Jubilæumspokalen, som er til
Danmarksmesteren med højeste pointtal. Der er blevet anskaffet en ny jubilæumspokal, som er
skænket af de 7områder. Er skænket med tilbagevirkende kraft i forbindelse med DPH’s 100 års
jubilæum i 2009.
De øvrige vandrepokaler, som er overtegnet udgår. De udgåede vandrepokaler tilbageleveres eller
forbliver i DPH’s varetægt.
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7:
AU sektion I orienterer
Årets deltagerantal i udtagelserne: 8 i vinderklassen. 3 i Kriminalklassen. 4 i patruljeklassen.
Samlet en tilbagegang på 14 i forhold til sidste år.
Ingen umiddelbar løsning på det nedadgående deltagerantal.
Den nuværende praksis med at ”fylde op” fra sektion II, såfremt der ikke er nok fra sektion I, blev
debatteret. Skal den nuværende praksis fortsætte, eller skal der kun udtages 24 deltagere fra sektion
II, uanset hvor mange deltagere sektion I kan stille med. Spørgsmålet sendt videre til AU.

8:
AU sektion II orienterer
Udtagelserne er overstået uden de store problemer – dog skal det indskærpes fra AU’s side, at de
enkelte områder er mere opmærksomme på, hvem der indstilles som overdommere. Der har været
flere tilfælde, hvor overdommere ikke var bekendt med deres opgaver/pligter i forbindelse med en
konkurrence.
Årets deltagerantal: 19 i vinderklassen. 34 i Kriminalklassen. 63 i patruljeklassen.
Samlet en fremgang på 2 i forhold til sidste år.
Øv 11 figurantuddannelse. Som tidlige oplyst, bliver det et tilbud til de enkelte områder, idet der er
stor forskel på de enkelte områders ønsker/behov. Uddannelsen, som vil blive forestået af Jan
Lindgård og Fuzzy, afholdes i løbet af foråret 2013.
Områdeinstruktøruddannelsen er implementeret i samtlige områder.
9: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet – herunder emne til ”leder”
Leder vedr. DM 2012 udfærdiges af redaktøren.

10: Eventuelt
HB’s opgaver i forbindelse med DM blev gennemgået – herunder præmieuddeling og bordplan.

11: Berammelse af næste møde
Onsdag den 31. oktober 2012 kl. 0930 i Odense PH’s klubhus.

Jørgen Weinkouff
Sekretær
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