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 3. marts 2012 kl. 09.30 på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg.

Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Poul R. Jensen, Jens Chr. Nielsen,
Bo Rasmussen, Sten Holst-Christensen, Jesper Kragh Hansen og Leif Udengaard fra HB.
Jan Verner Larsen, Søren Bjeverskov, Jan Lindgård og Sved Erik Langhoff Hansen fra AU
Keld Andersen, Carsten Hansen og Ville Skårup fra DPU.

1:
Meddelelser fra formand
Diplom til NJP i anledning af udnævnelse til æresmedlem blev g.d. udleveret på Bents kontor.
Foreningens historie. Hjemmesiden www.politi-hund.dk har været nede pga. hacking. Alt materiale
er reddet. Margit er i gang med ”Politihunde i udlandet”. Herefter bliver det” Politihunde i
Danmark”,” Dansk Politihundeforening” og til sidst medlemsbladet ”Politihunden”. Det anførte
vil løbende blive tilgængelig på nævnte hjemmeside.
P.t. ingen tidshorisont, men det er en lang proces. HB vil blive løbende orienteret.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter jfr. sidste referat
Takkeskrivelse modtaget fra Københavns PH, som takkede HB for deltagelse og opmærksomhed i
forbindelse med deres 100 års jubilæum.
Pasningsvejledning, som skal følge alle hvalpe købt hos Kennel fra 01.01.13., har givet lidt røre i
hundekredse, idet DCH har udfærdiget en pasningsvejledning for blandingshunde. I anførte
pasningsvejledning anføres bl.a.: ”Mynder jager alt, hvad der bevæger sig og dræber det”
”Spidshunde og slædehunde er ikke avlet til samarbejde med mennesker” og ”Rottweilere stikker af
hjemmefra, hvis de keder sig”.
Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark og Rottweilerklubben
har anmodet DCH om at dementere ovennævnte beskrivelser samt trække vejledningen tilbage,
hvilket DCH har nægtet. DKK er gået ind sagen, hvorfor DCH’s reaktion afventes. DPH har ikke
blandet sig i debatten.
Forespørgsel om en Kongepuddel kan få dispensation til kåring. I samråd med stambogsføreren
blev det besluttet, at Kongepudler ikke kan få dispensation til kåring i DPH.
Forespørgsel vedr. en hundefører ved politiet, som ikke er medlem af DPH. Kan DPH indberette
den pgl.’s kåring til DKK. Anmodningen afvist, idet krav for at blive optaget i PH-Stambogen er
medlemskab af DPH.
Sandvad Design v/Mai-Britt Sandved, som er medlem af Aalborg PH, har tilbudt at
rentegne/modernisere DPH’s logo. Vi takker ja til tilbuddet.
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Messe Fredericia har tilbudt DPH en stand ved messen ”Vild med dyr 2012” mod en opvisning af
”politihunde”. Sydøstjyllands Politi ønskede ikke at afgive personale til en opvisning. De nærmeste
PH-afdelinger havde ikke mulighed for at deltage - bl.a. fordi messen afholdes i samme weekend
som fællestræningen på Rømø.
Karantænesag - Lokalafdeling har givet et medlem 6 måneders karantæne med baggrund i
utilbørlig optræden ved lokalafdelingens generalforsamling.
Medlemmet har anket karantænen. Oplysninger indhentet ved områdelederen.
Anken afvist af HB
Parterne tilskrives ved sekretæren.
Lokalafdeling har anmodet HB om at ekskludere navngivet medlem af DPH med baggrund i
pågældendes adfærd/optræden i forbindelse med sektionsmødet for sektion 2 i 2011.
Sektionsmødet var på dagsordenen ved sidste HB møde, hvor det blev konkluderet, at der havde
været meget uro og en uhensigtsmæssig kommunikationsform.
HB besluttede at undlade at foretage sig yderligere, idet tiden er forpasset.
Lokalafdelingen/området tilskrives ved sekretæren.
Sprogforbundet. Poul anbefalede, at DPH’s midler bliver stående i Sprogforbundet. De giver det
bedste afkast, og det vurderes at risikoen er lille.. HB tilsluttede sig Pouls anbefaling..
DM 2013 Viborg/Herning: Bo og Poul var den 4. februar til planlægningsmøde i Herning. De ydre
rammer omkring Messehallerne og Jyske Bank Boksen er fantastiske. Mulighed for overnatning i
campingvogn. Pris for fuld ophold forventes at blive under kr. 2.000,-.
Materiale: Jesper er i gang med at indhente tilbud på bannere str. 3 x 1,25 m. Forslag til logo og
tekst er ligeledes under udarbejdelse. Tilbud og forslag bliver rundsendt til HB for beslutning, når
det er klar..
Foreslår at den arrangerende forening af DM selv stiller ærmer til rådighed. DPH betaler for
overtræk til den arrangerende forening. Forslaget vedtaget.
Drejebog til DM er udleveret til Skovbo samt Viborg/Herning.
Esbjerg PH. Jørgen og Bo skal sammen med områdeleder Egon Bak og områderepræsentant Benny
Lund til stiftende generalforsamling på mandag den 5. marts.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet - herunder budget 2012
Tilbagebetaling til områderne forslås til kr. 35,- pr. medlem under henvisning til årets overskud.
Kontingent forslås uændret til kr. 200,- for aktive og kr. 150,- for passive.

4:
Repræsentantskabsmødet 2012
Leif bliver foreslået som dirigent.
Ingen indkomne forslag.
Alle, som er på valg, har indvilget i genvalg.
Honorar og kontingent foreslås uændret.

5:
Side Om Side
Bladkontrakt med SOS er forlænget med 1 år til udløb 31.12.13.
PH-Nyt og PHF-Nyt har godkendt forlængelsen.
Fremtidens bladdrift. Der er modtaget 5 svar.
Helsingør og København ønsker at beholde den nuværende særaftale.
PHF-Nyt ønsker at bevare den nuværende aftale og ønsker ikke at optage nye klubber.
Birkerød ønsker pt. ikke til gå ind i nogen form for bladsamarbejde.
Korsør vil gerne med i samarbejde med PHF-Nyt.
Efterfølgende har Taastrup PH fremsendt ønske om at indgå i PHF-Nyt.
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Flere løsningsmodeller blev drøftet. Den ideelle løsning er en, hvor alle områder/afdelinger har
mulighed for at være med, således at alle har mulighed for at få del i den økonomiske gevinst.
En løsning kunne være områdeblade, hvor 2 områder gik sammen.
Steen undersøger mulige løsninger i område 5 og 6, mens Poul og Jørgen tager kontakt til andre
udbydere for at undersøge mulige brugbare løsningsmodeller.
Mulighed for flere løsningsmodeller i et udbudsmateriale.
For at spare porto var det måske en løsning, at medlemmerne skulle afhente bladene i klubhuset.

6:
Nyt medlems- og registrerings kartotek.
Poul ønskede et medlemskartotek, hvor flere medlemmer kan have adgang til kartoteket blot med
forskellige rettigheder.
Leif redegjorde for vores nuværende system, som er forældet.
Den billigste løsning er et eksisterende grundsystem, som rettes til efter vores behov/ønsker, i stedet
for selv at udvikle et system.
Det blev foreslået, at finde personer med rette kompetencer blandt PH medlemmer til at komme
med mulige løsningsmodeller.
Søren Sørensen fra område 2, Klaus Buddig fra område 6 og Klaus W. Hansen fra område 3 blev
nævnt, men der findes formentlig andre.
Leif foranlediger en ”efterlysning” af ovennævnte personkreds i næste nummer af Politihunden.
Budget for et nyt kartotek er p.t. ikke muligt at fastsætte.

7:
Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Nordisk Mesterskab fra den 31. maj til 3. juni i Gjøvik, som er beliggende mellem Oslo og
Lillehammer. Indkvartering på Badeland Gjestegård i Raufoss.
I forbindelse med fællestræning her i ugen er Landsholdet blevet udtaget.
Carsten Erikshøj og Arne Petersen repræsenterer narkotikahundene, mens Hans Henrik Sørensen,
Torben Dalsgaard Andersen, Mette Lindegaard og Sten Kejser repræsenterer patruljehundene.
Sidste træningssamling afholdes i uge 18.

8:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Oprykningskonkurrencer. Søren M. Olsen har udfærdiget opgaverne, som er blevet rettet af Bo og
Jan Verner.
Sandbjerg Seminar afholdes fra den 16. – 18. marts. Der er KUN 34 tilmeldinger. Heraf er 6
områder repræsenteret ved enten leder eller repræsentant. Der var enighed om at afholde
seminaret uagtet den lave tilmelding. I fremtiden var det måske bedre at satse på endags kurser..
Øv. 11 uddannelse. I løbet af året vil der blive afholdt en kursusdag i øv. 11. Uddannelsen bliver et
tilbud til det enkelte områdes figurantinstruktører og øv. 11 figuranter.
Der er 2-3 områder, som kører en lokal uddannelse. Det blev indskærpet, at for at deltage i et øv.
11 kursus skal figuranten have bestået DPH’s figurantuddannelse.
Områdeinstruktøruddannelsen blev afholdt på Kildegården fra den 24. – 26. februar. Søren
Bjeverskov og Kurt Runefeldt var instruktører. Alle områder var repræsenteret.
Det er op til de enkelte områdeinstruktører, hvordan de vil gribe det an, men der vil være et netværk
på tværs af områderne med Mikael Kronborg som koordinator.
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9: DPU orienterer
Er godt i gang med vedligeholdelseskurserne, hvor der bliver brugt meget tid på øv. 11.
Det er planlagt 2 dommerprøver.
Det reviderede program og vedtægter er ikke kommet på hjemmesiden endnu, men øv. 11 er lagt
ind.
Dommerundervisningsmaterialet står foran en revidering
10: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet – herunder emne til ”leder”
Boxerklubben har anmodet om at få fremsendt Politihunden. Anmodningen efterkommet.
Leder bliver noget med uddannelse / PR i klubberne. Bo udfærdiger.

11:

Eventuelt

12: Berammelse af næste møde
Tirsdag den 19. juni kl. 1000 i Skovbo PH’s klubhus, Vollerslevvej, Bjeverskov.

p. f. v
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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