DANSK
POLITIHUNDEFORENING
REFERAT
Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde.

Lørdag den 1. marts 2014 kl. 12.56 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg
Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg.
Formand Bent Preben Nielsen bød repræsentantskabet samt tilhørere velkommen.
Formanden bad herefter forsamlingen rejse sig og med ham mindes de medlemmer af Dansk
Politihundeforening, der siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde er afgået ved døden.

”Æret være deres minde”
Herefter gik man over til behandling af dagsordenen jfr. vedtægterne.
Pkt. 1: Valg af dirigent:
Leif Udengaard blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indvarslet
via POLITIHUNDEN nr. 1/2014.
Der havde indsneget sig en fejl i dato, hvorfor indkaldelsen var i Politihunden 2/2014, ligesom den
kom på hjemmesiden medio januar.
Gennemgik herefter dagsordenen, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.
Gennemgik herefter tilstedeværelsen af repræsentantskabsmedlemmer og konstaterede, at
repræsentantskabet var beslutningsdygtig jfr. vedtægternes § 16.
De 3 medbragte fuldmagter, som blev læst op, blev godkendt.
Der var 34 stemmer repræsenteret.

Pkt. 2: Valg af referent:
Jørgen Weinkouff blev foreslået og valgt.
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Pkt. 3: Valg af stemmetællere:
Mads Skorup og Henrik Bering blev foreslået og valgt.

Pkt. 4: Formanden aflægger beretning:
Formand Bent Preben Nielsen fremlagde sin beretning sålydende (afskrift):
”Alle hunde og deres førere uanset niveau kunne deltage, så et opslag blev sendt ud til alle
formænd i Område 2, og dermed videre til alle medlemmerne i Område 2, samt et opslag på
Facebook. Dette gav 30 hundeførere inkl. figuranter, som ønskede at hjælpe en, to eller alle tre
dage på landsskuet.
Landsskuet 2013 var en dejlig social begivenhed, der gjorde at deltagerne blev rystet sammen og
alle løftede i flok. Ingen tænkte på hvilken lokalafdeling man tilhørte, og stemningen kan nok bedst
beskrives som ”at være til Landskamp i Parken”.
Sådan kunne man læse i Politihunden september 2013. En fantastisk historie, der fortæller at ting
kan lade sig gøre, når man hjælper hinanden på tværs, og når man sætter opgaven og samarbejdet i
fokus.
Det giver gode oplevelser - glæde ved fællesskabet og klubfølelse.
Vi er en lille forening og behovet for at stå sammen for at løfte opgaverne i en travl tid, hvor
medlemmerne er godt engagerede i PH - men ofte også meget travle i andre sammenhænge - bliver
formentlig mere og mere vigtig. Derfor er der en god læring i den historie.
Samarbejdet omkring DM 2013 mellem Herning, Viborg og Randers er den samme fortælling om at
hjælpe og støtte hinanden. Man får skabt en fælles historie og en fortælling, der kan bære igennem
og skabe positiv gejst.
Det kan godt være der, var lidt koldt under spisningen den første aften, det kan godt være, der var
lidt om indkvarteringen, men det var først og fremmest et fremragende DM med udfordrende og
spændende opgaver og med god stemning ved hovedstandpladsen. Stor tak til klubberne og alle
hjælperne for den oplevelse.
DM 2015 er endnu ikke faldet på plads. Vel vidende at det er en stor mundfuld for de fleste klubber,
bliver vi nødt til at tænke over, hvordan vi griber det an både næste år, men også i fremtiden. En af
mulighederne er helt klart at indgå samarbejde klubberne imellem om det - en overvejelse kunne
også være at lade opgaven gå på skift mellem områderne - og der kunne måske også være andre
løsninger.
Vi har i årets løb også drøftet rammerne for DM afviklingen - indkvartering - krav til faciliteter mv.
Vi hører gerne repræsentantskabets holdning til udpegning /udvælgelse og rammerne for DM.
I år skal vi til Nykøbing Falster, og det glæder vi os til.
Medlemstal betyder nu engang noget for foreningen - ikke mindst for økonomien, men også i
forhold til den betydning foreningen har overfor omverdenen, og de muligheder vi har i forhold til
arrangementer og lignende. Vi valgte derfor at udskrive en medlemskonkurrence med et DM ophold
til den klub, der skaffede den største medlemstilgang. Den blev vundet af Roskilde PH som suverænt
vandt med en medlemstilgang på 52 %. Men også Helsingør PH med 41 % og Herning med 30 %
har gjort det godt.
Så der er i hvert fald mulighed for at hente gode ideer og lade sig inspirere.
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Vores nuværende medlemstal er: Sek. 1: 115. Sek. 2: 1723. Passive.: 121. Samlet: 1959.
Sektion 1 har været udfordret. Rigspolitiet (RP) har været igennem en række effektiviseringsspor. Et
af dem har tilpasset antallet af patruljehunde i landet til et mindre niveau, og det har selvfølgelig
ikke gjort hvervegrundlaget større.
En anden tilretning var reglerne om tjenestefrihed til forskellige aktiviteter med en ny kundgørelse
på området, der ramte hårdt.
Henvendelse til RP fra et par af vore medlemmer og med god støtte fra Politiområdet ved RP og
John Jensen førte til at RP med baggrund i det hundefaglige arbejde blødte op på regelsættet i
forhold til hundearbejdet, således at Politihundeforeningens medlemmer kan deltage i
udtagelseskonkurrencer og DM, hvis det vurderes foreneligt med tjenesten i de enkelte politikredse.
Nu er rammen skabt, og så skal der lokalt arbejdes på at skabe accept.
Der var meget mere på spil end den enkeltes tjenestetid. Det har også betydet, at vi fremover kan
deltage i uniform og med tjenestekøretøjer - og det var jo nok ikke lige blevet helt det samme uden.
I det Nordiske samarbejde har det også betydet, at Per Thomsen og Jørgen Weinkouff har indgået i
et arbejde om at udfærdige et nyt program, som kunne tilfredsstille den faglighed, der var
nødvendig for at RP kunne acceptere vores deltagelse.
De første spadestik er taget ind i den digitale verden. Flere klubber er på Facebook, og vi har fået
en app til smartphones - ”PH Programmet” med den grønne bog og adgang til vores hjemmeside.
Altså nu nem at vedligeholde og medbringe i skoven. Den er udfærdiget af Christian Mønster,
Skovbo PH.
Det sidste jeg vil nævne, er vores nye blad. Det er blevet rigtig flot og samtidig frisket op
redaktionelt. Stor tak til Tina og vores områderedaktører. Der har været arbejdet fantastisk
engageret på at få det nye blad op at stå, og det er blevet rigtig læsevenligt - først og fremmes til
glæde for vores medlemmer - men forhåbentlig også mere interessant for vores annoncører og
sponsorer.
Men det kræver et hårdt og vedholdende stykke arbejde, og det fortjener al mulig opbakning fra
områder og klubber.
At vi så også har fået tilsagn om distributionstilskud fra Bladpuljen, forbedrer økonomien, og gør
livet lidt nemmere.
Tusind tak til bestyrelse og udvalgsmedlemmer for et godt samarbejde og mange gode drøftelser i
årets løb.
Ingen bemærkninger til beretningen.
Dirigenten henviste til formandens ønske til repræsentantskabet, om at komme med deres holdning
til udpegning /udvælgelse og rammerne for DM.
Egon Bak: Område 3 har p.t. ikke mulighed for at afvikle DM 2015, heller ikke selvom man blev
det pålagt. De havde undersøgt mulighederne for afholdelse af DM 2015 både på områdeplan og
lokalafdelinger imellem.
Mette Lindegaard og Jytte Vognsvend: DM afholdes primært for at afvikle konkurrencen, hvorfor
niveau for indkvartering er af mindre betydning.
Benny Lund: Det største problem er at finde indkvartering på hotelstandard til mindst 200
personer. Hvis det er for at spare penge, så er det bedre at reducere DM med en dag, i stedet for at
gå ned i standard.
En mindre debat, som ikke mundede ud i noget konkret.
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Beretningen godkendt.

Pkt. 5: Hovedkassereren fremlagde det reviderede regnskab:
Hovedkasserer Poul R. Jensen gennemgik årets regnskab, der viste et overskud på kr. 146.515,16
Møller Christensen: Hvorfor er der udgifter til NPHU/Nordisk Mesterskab for sektion I, når det nu
er blevet underlagt Rigspolitiet.
Jørgen: Rigspolitiet har udelukkende stillet krav til indhold af konkurrenceprogrammet, for at der
kan ydes tjenestetid for deltagelse i Nordisk Mesterskab. Det er stadig DPH og Hundeførerforeningen, som deles om kontingentet for medlemskab af NPHU, samt står som arrangør af NM.
For at holde udgifterne på så lavt et niveau som muligt, forsøges der til stadighed tegning af
sponsorater til Det Danske Landshold for Politihunde.
Bent Preben henledte opmærksomheden på tilskuddet til DPH fra Rigspolitiet, som fortrinsvis skal
gå til aktiviteter for sektion I medlemmer.
Ikke yderligere bemærkninger.
Regnskabet sat under afstemning og godkendt, ligesom der blev meddelt ansvarsfrihed.
Poul R. Jensen fremlagde herefter budget for 2014, der udviste et overskud på kr. 5.002,-.
Budgettet er under forudsætning af, at de af HB foreslåede satser for kontingent og honorar samt
forslag til fordeling af honorar fra Politihunden bliver vedtaget.
Poul foreslog med baggrund i overskuddet for 2013, at der bliver tilbagebetalt kr. 50,- pr. aktivt
medlem til områderne.
Benny Lund tilkendegav, at det var positivt, at der var mulighed for tilbagebetaling.
Ikke yderligere bemærkninger
Budget og tilbagebetaling godkendt.

Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent:
Hovedbestyrelsen foreslog kontingentet for uændret med
kr. 200,- for aktive pr. år
kr. 150,- for passive pr. år
Forslaget vedtaget.

Pkt. 7: Fastsættelse af honorar:
Hovedbestyrelsen foreslog følgende honorarer for 2013:
kr. 15.000,- pr. år til hovedkasserer
kr. 15.000,- pr. år til sekretær
kr. 12..000,- pr. år til redaktør

uændret
uændret
uændret

Forslaget vedtaget.
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Pkt. 8: Indkomne forslag:
Forslag til ændring af § 14 - afsnit 2 i DPH’s vedtægter.
Fremsat af HB efter ønske fra redaktøren og områderedaktørerne.
§ 14, afsnit 2:
Medlemsbladet bringer hvert år i juli måned en fortegnelse over
godkendte dommere med angivelse af til hvilke klasser de er godkendt.
Ændres til:

Fortegnelse over godkendte dommere med angivelse af, hvilke klasser de
er godkendt til, fremsendes hvert år i juni måned til repræsentantskabet.

Møller Christensen ønskede at dommer listen kom på hjemmesiden.
Leif Udengaard oplyste, at det ikke er muligt, idet der er dommere, som har adressebeskyttelse.
Forslaget blev herefter sat under afstemning, som gav følgende resultat:
FOR: 32
IMOD: 1
HVERKEN FOR ELLER IMOD:1
Forslaget vedtaget.

Forslag til fordeling af honoraret, som modtages fra Side om Side i forbindelse med udgivelse af
Politihunden.
Fremsat af HB.
Med udgangspunkt i de beløb som klubberne/områderne fik udbetalt for de annoncebaserede blade
PH-Nyt og PHF-Nyt samt medlemsbladene for Helsingør PH og København PH i 2012 reduceres
beløbet med 20 % pr. år, således at der for 2014 udbetales 80 % af beløbet, i 2015 udbetales 60 %
af beløbet, og i 2016 udbetales 40 % af beløbet.
Udbetalingen foretages for PH-Nyt til område kassereren i område 2 og for PHF-Nyt til kassereren
for PHF-Nyt. For medlemsbladene for henholdsvis Helsingør PH og København PH foretages
udbetalingen til de 2 kasserere i henholdsvis Helsingør PH og København PH.
Udbetalingen sker 2 x årligt i henholdsvis juni og december måned.
Den del af honoraret, som ikke anvendes til henholdsvis hovedforeningen, udsendelse af
Politihunden eller udbetaling til ovennævnte overgangsordning, udbetales til lokalafdelingerne i
forhold til den enkelte lokalafdelings medlemstal (aktive medlemmer) pr. 1. april.
Udbetalingen sker 2 x årligt i henholdsvis juni og december måned.
Bent Preben motiverede forslaget, som gav de anførte områder/lokalafdelinger rimelig tid til at få
de ændrede økonomiske forhold indarbejdet i deres budgetter.
Møller Christensen: Var imod, at der skal værre en overgangsordning. Var blevet pålagt, at få så
mange penge som muligt med hjem til området. Det var svært at få medlemmerne i område 1 til at
skrive indlæg til Politihunden, når området ingen penge får. Mente at forslaget var meget langt fra
den fordelingsnøgle, som var blevet fremlagt på et bladmøde i 2011, ligesom forslaget bar præg af,
hvilke områder HB medlemmerne kommer fra.
Jørgen oplyste, at den fordelingsnøgle, som var blevet fremlagt på bladmødet i 2011, intet havde
med honoraret fra Politihunden at gøre, men udelukkende handlede om salg af annoncer til
hjemmesiden.
Bent Preben supplerede med, at til bladmødet i 2011 var det endnu ikke besluttet, hvem der skulle
udgive Politihunden. Han appellerede endvidere til, at indlæg til Politihunden ikke udelukkende
skal være for at få penge ud af det. Det skal også gerne være en form for videns deling og i reklame
øjemed.
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Keld Andersen: Område 1 kunne bare have lavet et annoncebaseret blad, som de anførte
områder/lokalafdelinger. Så havde de igennem årene tjent penge, ligesom de også ville have været
med i overgangsordningen.
Leif Udengaard: Hvis den nuværende ordning var fortsat, så havde område 1 fortsat ingen penge
fået. Når overgangsordningen er endelig udfaset, så bliver pengene delt mellem alle lokalafdelinger
i forhold til medlemstal.
Axel Ahm: De lokalafdelinger/områder, som er med i overgangsordningen, mister penge i forhold
til i dag, mens de øvrige lokalafdelinger/områder tjener penge i forhold til i dag.
Ikke yderligere bemærkninger.
Forslaget blev herefter sat under afstemning, som gav følgende resultat:
FOR: 29
IMOD: 3
HVERKEN FOR ELLER IMOD:1
Forslaget vedtaget.

Forslag til ændring af kåringsprogrammets øvelse 9 og 10.
Fremsat af DPU.
Ønskerne går på at afskaffe visitation i øvelserne 9 + 10 og at afslutte dem som i
konkurrenceprogrammets øvelse 11. Det dobbelte anråb ønskes erstattet af et enkelt, som i
konkurrenceprogrammet.
Motivation:
Det vil være naturligt og i overensstemmelse med ”en rød tråd” at udføre øvelserne som
konkurrenceprogrammets øvelse 11.
Visitation i forbindelse med kåringer ses ofte udført noget halvhjertet, hvor HF klapper figuranten
et par gange på armen medens han er mere optaget af at holde øje med sin hund.
Ingen bemærkninger
Forslaget blev herefter sat under afstemning, som gav følgende resultat:
FOR: 34
IMOD: 0
HVERKEN FOR ELLER IMOD:
Forslaget vedtaget.

0

Forslag til ændring af Almindelige bestemmelser
Fremsat af Hanne Teilmann Pedersen.
Løbske tæver skal starte sidst i lydighed og rundering i alle officielle konkurrencer.
Motivation, som er beskrevet i forslaget, er for at undgå at genere de øvrige hunde.
Leif oplyste, at HB opfordrede til at forkaste forslaget. Der bør ikke lovgives på området, da det er
en del af tilrettelæggelsen.
Ikke yderligere bemærkninger.
Forslaget blev herefter sat under afstemning, som gav følgende resultat:
FOR:
0
IMOD: 34
HVERKEN FOR ELLER IMOD: 0
Forslaget forkastet
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Pkt. 9: Valg i henhold til vedtægternes § 8:
Valg af formand:

Bent Preben Nielsen foreslået - genvalgt.

Valg af redaktør:

Tina Kværnø foreslået - genvalgt.

Valg af hovedbestyrelsessuppleanter:

Jan Verner Larsen, sektion I er indtrådt i HB, som formand
for AU sektion I, hvorfor
Søren Bjeverskov, sektion I foreslået - nyvalgt
Egon Bak, sektion II foreslået - genvalgt

Valg af revisorer:

Birgitte Jensen foreslået - genvalgt
Mogens Nørgaard foreslået - genvalgt

Valg af revisorsuppleant:

Benny Lund foreslået - genvalgt

Pkt. 10: Eventuelt:
Bent Preben bød velkommen til Aksel Ahm som formand for DPU. Han uddelte en gave til Keld
Andersen med en stor tak for hans mangeårige virke i DPU.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede afslutningsvis for en god debat og dirigenten for god mødeledelse.
Formanden afsluttede med forsamlingens hjælp repræsentantskabsmødet med et trefoldigt leve for
Dansk Politihundeforening.
Mødet slut kl. 14.40.

Jørgen Weinkouff
Sekretær
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