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REFERAT
Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde.

Lørdag den 7. marts 2015 kl. 1257 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 foreslået - valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indvarslet
via POLITIHUNDEN nr. 1/2015.
Endvidere var indkaldelsen udsendt til repræsentantskabet via mail den 18. januar, ligesom den
blev lagt ud på hjemmesiden.
Gennemgik herefter dagsordenen, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.
Gennemgik herefter tilstedeværelsen af repræsentantskabsmedlemmer og konstaterede, at
repræsentantskabet var beslutningsdygtig jfr. vedtægternes § 16.
1 fuldmagt, som blev læst op, blev godkendt.
Der var 38 stemmer repræsenteret.

Pkt. 2: Valg af referent:
Jørgen Weinkouff foreslået - valgt.

Pkt. 3: Valg af stemmetællere:
Mads Skorup og Søren Olsen foreslået - valgt.
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Pkt. 4: Formanden aflægger beretning:
Formand Bent Preben Nielsen fremlagde sin beretning sålydende (afskrift):
Der er 2 vigtige begivenheder i foreningens liv – det vi er i gang med lige nu – det årlige
repræsentantskab. Rygraden i en demokratisk forening - der, hvor der skal være højt til loftet i
forhold til at kunne diskutere foreningens vigtige emner og der, hvor landevejen der skal følges i det
kommende år stikkes ud, så den valgte bestyrelse efter bedste evne kan køre med den rigtige
hastighed i den rigtige retning, og hvor vi i år har en række forslag til drøftelse. Det er med til at
give foreningen liv,
og så vores årlige DM, der i 2014 på forrygende vis blev holdt i Nykøbing af PH Nykøbing Falster.
Hvert år sine unikke ting at huske tilbage på. Som i 2013 med det store mod i
opgavetilrettelæggelsen og med Zoo besøg.
2014 glemmer vi heller ikke lige med det samme, for de helt fantastiske rammer på og omkring
Orupgaard gods, som ejeren med stor velvilje havde stillet til rådighed, og som gav nogle meget
tilskuervenlige oplevelser med alle baner indenfor kort afstand. Endnu engang stor tak til Nykøbing
Falster afdelingen.
I år er det så PH Næstved afdelingen der har den store opgave og i 2016 bliver det PH Vendelbo
afdelingen og området omkring Bunken/Skagen, der får besøg.
2 vigtige begivenheder i foreningens liv. Men det allermest vigtige, er det meget store og
vedvarende arbejde der foregår rundt omkring i områderne og i klubberne – hvor rammerne skal
skabes for at medlemmerne har lyst at komme og lyst til at blive ved. De mange lokale aktiviteter er
det der ”kitter” medlemmerne sammen. De fleste af vores medlemmer kommer ikke til
repræsentantskabsmøde eller DM – det er det lokale klubliv, der giver mening for de fleste – og det
er først og fremmest her kvaliteten i klublivet og aktiviteterne skal være til stede.
Vi skylder en stor tak til alle de mange engagerede bestyrelser og trænere rundt om i landet, der
medvirker til dette store og ansvarsfulde arbejde.
At det er et vigtigt fokusområde viser vores medlemstal også. Det viser at det kræver et konstant
fokus og et evigt øje for, hvordan vi skaffer nye medlemmer og bliver dygtige til at holde fast i dem
vi har. Det bør være et fast emne rundt omkring i områderne at drøfte, hvordan man kan støtte og
hjælpe hinanden på dette vigtige område. Hvad er årsagen til at medlemmer melder sig ud. Har vi
de rigtige tilbud – også til dem, der måske ikke lige stræber efter at skal udtages til DM – er vi
synlige nok lokalt i forhold til konkurerende foreninger. Vi er en nicheforening – og hundeejere der
bare vil have en lydig hund og ikke kender til os, tænker nok ikke lige af sig selv PH, når de skal
starte en hundetræning op.
Da vi startede år 2014 var vi 1942 medlemmer og nu ser tallene sådan ud:
Fordelt med
Sektion 1: 95 (115)
Sektion 2: 1646 (1706)
Passive: 117 (121)
Samlet:
1858
Det er således ikke kun færre hundeførere i Dansk Politi, der naturligt giver et fald – men en
generel afmatning over hele linjen.
Så vi har en vedvarende stor udfordring, som vi med fordel kan stå sammen om klubberne og
områderne imellem – og gerne i tæt samarbejde med hovedforeningen - for det kræver rigtig meget
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af frivillige ledere i de enkelte afdelinger at holde fokus på hvervning og fastholdelse af medlemmer
med et nærværende og interessant klubliv. Et stort arbejde – der kræver lige så meget organisering,
som var det et DM man var ansvarlig for.
Engagerede mennesker har som oftest travlt, og der er mange ting der trækker – men deltagelse i
uddannelse og samlinger for ledere og instruktører bør være prioriterede indsatser, for herigennem
får man den inspiration og faglighed, der kan hjælpe en i klubarbejdet – og medlemmerne er som
regel også travle mennesker, der vil have kvalitet i det de bruger tiden på, og derfor også vælger
aktiviteter efter det.
Vi har i 2014 fået en ny velkomstfolder, som er sendt ud til klubberne og flere kan rekvireres via
kasseren. Der skulle være nok til de første mange nye medlemmer, og der bliver forhåbentlig brug
for den. Lad den nu ikke ligge i skuffen.
Vi har i år også sagt goddag til en ny afdeling i Tønder – der ser ud til at være kommet godt fra
start. Held og lykke til Tønder PH – også med at få samlet op på aktive hundeførere i det område.
Vi har fået et rigtig flot blad, som i høj grad er med til at fortælle om det mangfoldige klubliv der
finder sted rundt omkring, og som i høj grad også kan benyttes som gensidig inspiration. Der
kræver et stort arbejde rundt omkring i områderne at skabe de gode historier til bladet til gavn først
og fremmest for vores medlemmer – men også for at skabe et læsevenligt blad som vores sponsorer,
har fortsat lyst til at støtte – og her er jeg helt sikker på, at de gode lokale historier har en stor
betydning, så benyt chancen for at lade jer profilere gennem historier i bladet. Alle områder har et
ansvar for at bidrage hertil. Det er også en del af historien om PH.
Og så skal vi bare lige have forsyningssikkerheden helt på plads.
Vores medlemskartotek trænger til en IT-mæssig opgradering til et tidsvarende system. Det har der
været arbejdet med – med henblik på at få et system der kan benyttes både af hovedforeningen og af
klubberne. Desværre har projektet ikke haft den fremdrift det skulle have haft - og vi har nu været
nødt til at afbryde samarbejdet med udbyderen. Det betyder så, at vi har en fortsat udfordring på
området.
Med den tilpasning af antallet af hundeførere der har fundet sted i Dansk Politi - med færre
hundeførere til rådighed, er det selvfølgelig vigtigt at niveauet er højt. Politiets hundeledere har
besluttet at skærpe kravet til kåring, med henblik på at højne standarden – primært på lydighed –
der alt andet lige er det grundlæggende fundament for det øvrige hundearbejde. Hundefagligt lyder
det som et rigtig godt og fornuftigt tiltag.
NM blev i 2014 afholdt i Helsinge, hvor Danmark blev nr. 2 og med en individuel 2. Plads til
Jørgen Weinkouff i patruljeklassen og med Peter Roslyng på en individuel 2. Plads med sin
narkohund. Weinkouff blev endvidere nr. 1 på spor, Peter Roslyng vandt lager og skabssøg og
derudover vandt Carsten Iversen med sin narkohund bagagesøg og spor. Flotte resultater.
Efter 8 år som formand for AU i sektion II og 11 år som medlem valgte Bo ikke at genopstille. Han
blev afløst af Jan Lindgaard som formand og Benny Lund som nyt medlem af AU. Tak til Bo for sit
store engagement og indsats og velkommen til samarbejdet med Jan og Benny.
Leif Udengaard og Poul Ricard Jensen har valgt at de ikke genopstiller i år – hvordan skal det så
gå. Leif er et omvandrende leksikon og Poul har passet på pengene, som om det var hans egne. Så
det er to kapaciteter vi siger farvel til. Tusind tak til jeg begge to for et stort og uegennyttigt arbejde
gennem mange år. Tak for et rigtig godt samarbejde og en stor arbejdsindsats.
Jeg vil gerne slutte min beretning med en stor tak til bestyrelsen og udvalgsmedlemmer for et godt
samarbejde og mange gode drøftelser i årets løb.
Ingen bemærkninger.
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Beretningen godkendt.

Pkt. 5: Hovedkassereren fremlagde det reviderede regnskab:
Hovedkasserer Poul R. Jensen gennemgik årets regnskab, der viste et underskud på kr. 723,21.
Ingen bemærkninger.
Regnskabet sat under afstemning og godkendt, ligesom der blev meddelt ansvarsfrihed.
Poul R. Jensen fremlagde herefter budget for 2015, der udviste et overskud på kr. 2.703,-.
Poul foreslog at der bliver tilbagebetalt kr. 20,- pr. aktivt medlem til områderne.
Ingen 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 enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7: Fastsættelse af honorar:
Hovedbestyrelsen foreslog følgende honorarer for 2015:
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 enstemmigt vedtaget.

Pkt. 8: Indkomne forslag:
Forslag til ændring af § 12 i DPH’s vedtægter.
Fremsat af HB.
§ 12's navn ”Medlemsblad” ændres til ”Medlemsblad og logo”.
5. afsnit: ”Dansk Politihundeforening respekterer allerede indgåede aftaler om udgivelse af
annoncebaserede medlemsblade aftalt inden 1. marts 2009. Sådanne aftaler kan ikke fornyes”
udgår, idet det ikke har relevans længere.
Efter det nuværende 6. afsnit indsættes nyt afsnit:
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”Dansk Politihundeforenings logo er rundt med hvid baggrund og sort tryk. Logoet er i yderkanten
omkranset af en ring. I midten af logoet er et schæferhundehoved. Schæferhundehovedet er set skråt
forfra fra schæferhundens højre side og med en stjerne på hver side. I en bue over
schæferhundehovedet er teksten "DANSK POLITIHUNDEFORENING", og i en bue under er
teksten "STIFTET I 1909"
Dansk Politihundeforenings Områder og Lokalafdelinger må kun anvende dette logo. Dog vil det
være tilladt, at påtrykke eller brodere logoet med enten sort eller hvid farve/tråd på f.eks. tekstiler,
således at tekstilets farve bliver baggrundsfarven. Endvidere må Områder og Lokalafdelinger
erstatte teksten "STIFTET I 1909" med teksten for eget Område eller Lokalafdeling f.eks.
"OMRÅDE X" og "XXXXXXX AFDELING" ”.
Træder i kraft 1. januar 2016.
Motivering: HB har et ønske om, at alle i Dansk Politihundeforening anvender det samme logo.
HB’s motivering ved Leif.
Egon Bak forespurgte, om der er mulighed for at den enkelte lokalafdeling kan få ”tryk” med eget
navn.
Per Skytt forespurgte om muligheden for at samle trykningen for DPH, således at der ikke bliver
indhentet tilbud flere steder.
HB undersøger muligheden for central udførelse af skabelon af logo til alle lokalforeninger og
områder.
Forslaget blev herefter sat under afstemning.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag til ændring af pkt. 1 Kåringer i ALMINDELIGE BESTEMMELSER.
Fremsat af HB.
Pkt 1. KÅRINGER:
”Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en af
racerne: Bouvier des Flandres, Boxer, Briard, Dobermann, Groenendael, Hovawart, hunde af
Sennenhund-familien, hvid Hyrdehund, Lakenois/Laeken, Malinois/Mechelaer, Riesenschnauzer,
Rhodesian, Ridgeback, Rottweiler, Schæferhund og Tervueren. Se i øvrigt den opdaterede liste på
hjemmesiden under menupunktet kåringer. Hunde af Retriever-familien har stående dispensation.
Anmodning om dispensation til andre racer fremsendes til hovedbestyrelsen. Det skal som
hovedregel være den i DKK registrerede ejer, der fremstiller hunden til kåring. Ejeren skal være
medlem af Dansk Politihundeforening. Under ganske særlige omstændigheder kan et andet medlem
fremstille hunden til kåring. Deltagere i kåringer er i øvrigt underlagt bestemmelserne i afsnittet:
FORHOLD I FORBINDELSE MED KONKURRENCE”.
ændres til
”Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en
brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings hjemmeside
under menupunktet kåringer. Det vil være muligt ved fremsendelse af ansøgning til
hovedbestyrelsen at opnå dispensation til kåring af andre racer. Reglerne for dispensation fremgår
ligeledes af hjemmesiden under menupunktet kåringer. Det skal som hovedregel være den i DKK
registrerede ejer, der fremstiller hunden til kåring. Ejeren skal være medlem af Dansk
Politihundeforening. Under ganske særlige omstændigheder kan et andet medlem fremstille hunden
til kåring. Deltagere i kåringer er i øvrigt underlagt bestemmelserne i afsnittet: FORHOLD I
FORBINDELSE MED KONKURRENCE”.
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Forslaget træder i kraft ved vedtagelsen.
Motivering: HB har et ønske om at forenkle oversigten over hvilke hunde, der kan kåres. Således at
”almindelige bestemmelser” angiver, at det skal være en brugshunderace, mens de enkelte racer er
anført på hjemmesiden.
Forslaget blev herefter sat under afstemning.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag til ændring af pkt. 8 Overdommeren i ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Fremsat af Område 2.
Pkt. 8 tilføjes nyt nr. 8:
”Overdommer udpeges i eget område af formandsgruppe, og indberettes til AU, samtidig med
indberetning af tilrettelægger for den enkelte konkurrence”.
Ændring træder i kraft fra d.d.
Motivering: På grund af større og større problemer med at skaffe overdommere, som skal køre til
et andet område. At regel om overdommer bytte ikke altid kan overholdes.
At regel om at se areal og genstande ikke altid overholdes og først godkendes på konkurrence
dagen.
HB har anmodet DPU om en indstilling til forslaget. DPU indstiller, at DPH bevarer den
nuværende praksis, således at overdommeren fører kontrol med naboområdet, hvilket giver den
højeste grad af sikkerhed for at oplæg, arealer og genstande bliver så ens som muligt på landsplan.
Et enigt HB og AU indstiller, at forslaget forkastes.
Motivering ved Villy for DPU.
Jan Skov havde oplevet, at overdommeren ikke ønskede at godkende arealerne forud for
konkurrencen.
Johnny Klærke mente, at den enkelte dommer godt ved, hvad det indebærer, når der gives tilsagn
om at være overdommer. Hvis der er overdommere, som ikke leveres op til forpligtigelserne, må de
sorteres fra.
Leif Udengaard konkluderede, at det er områdelederens ansvar, såfremt overdommeren ikke
opfylder forpligtigelserne.
Forslaget blev herefter sat under afstemning.
Forslaget forkastet med overvældende majoritet.
Forslag til ændring af den ”almindelige kutyme”.
Fremsat af Område 2.
Det foreslås, at det i 2015, som en prøveperiode, gives mulighed for at bruge kun 1 dommer i
Unghundeklassen i øvelserne 1-6+7+8.
Forslaget træder i kraft ved vedtagelsen.
Motivering: I en tid med knappe ressourcer er det nødvendig at se på de ressourcer, som anvendes
ved konkurrencer. Bl.a. anvendes 2-4 dommer til lydighedsøvelserne samt 2 dommere og 1 figurant
til både spor og gerningssted. Til sammenligning er der ”kun” en kåringsmand.
HB har anmodet DPU om en indstilling til forslaget. DPU indstiller, at DPH bevarer den
nuværende praksis, således at der ved officielle konkurrencer altid anvendes 2 dommere, hvilket er
medvirkende til en nuanceret afstemt bedømmelse og mindsker risikoen for at dommeren kan
beskyldes for, af den ene eller anden grund, at blive opfattet som særlig mild eller særlig hård i
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vurderingen. 1-dommersystemet vurderes at give anledning til en stigning i utilfredsheden med
bedømmelser og et øget antal protester, som kan være svære at afgøre.
Et enigt HB og AU indstiller, at forslaget forkastes.
AU og DPU’s motivering ved henholdsvis Jan V. og Villy.
Forslaget blev herefter sat under afstemning.
Forslaget forkastet med overvældende majoritet.
Forslag til ændring af pkt. 2 Konkurrencer og pkt. 3 Betingelser for at deltage i
konkurrencer i ALMINDELIGE BESTEMMELSER.
Fremsat af Område 2.
Pkt. 2 Konkurrencer:
”Oprykningskonkurrence afholdes fælles for sektion I og sektion II om foråret den sidste weekend i
APRIL med afvikling af Kriminalklasse oprykningskonkurrence om lørdagen og Patruljeklassens
oprykningskonkurrence om søndagen. Oprykningskonkurrencen foregår efter samme regler som udtagelseskonkurrencerne i efteråret, men med fælles oplæg for sektion I og sektion II.
Oprykningskonkurrencen styres overordnet af arbejdsudvalgene. Hvis sidste weekend i APRIL
falder sammen med påsken, afholdes oprykningskonkurrencen weekenden før”.
ændres til:
Udtagelseskonkurrencerne om foråret afholdes fælles for sektion I og sektion II i den sidste
weekend i APRIL med afvikling af Kriminalklassen og Vinderklassen om lørdagen og
Patruljeklassen om søndagen. Konkurrencerne foregår efter samme regler som
udtagelseskonkurrencerne om efteråret, men med fælles oplæg for sektion I og sektion II.
Konkurrencerne styres overordnet af arbejdsudvalgene. Hvis sidste weekend i APRIL falder
sammen med påsken, afholdes konkurrencerne weekenden før.
Udtagelseskonkurrencerne om foråret og udtagelseskonkurrencerne om efteråret gælder begge som
udtagelse til Danmarksmesterskabet, hvor det er det højest opnåede antal point, som er gældende
for den enkelte hundefører.
Pkt. 3 – Betingelser for at deltage i konkurrencer. Sidste afsnit”
”Oprykning til Kriminal- og vinderklassen sker to gange om året, nemlig 1. juli og 1. januar”.
ændres til:
”Oprykning til Kriminal- og Vinderklassen er gældende fra 1. januar”.
Ændringen gælder fra d.d.
Motivering: Der vil være 2 forsøg for at kvalificere sig til DM, ligesom 2 forsøg forhåbentlig vil
udligne ”dårlig vejr” områderne imellem. Endvidere vil der være større chance for flere deltagere
om foråret, når der ingen oprykning er pr. 1. juli. Flere deltagere er lig med støre aktivitet i
foreningen.
HB har anmodet DPU og AU om en indstilling til forslaget. DPU og AU indstiller, at DPH bevarer
den nuværende praksis med følgende begrundelse:
Resultatet fra en konkurrence kan ikke sammenlignes med resultat fra en anden konkurrence, idet
opgaven/sværhedsgraden er forskellig.
Det medgives, at der i den nuværende form kan være store udsving i konkurrenceforholdene på
landsplan, men et ”april resultat” i mere grønne arealer og på knap så varm en årstid kan ikke
umiddelbart sammenlignes med et ”august resultat” på mindre grønne arealer og med større risiko
for varmepåvirkning.
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En god konkurrenceform om foråret er ikke nødvendigvis ensbetydende med et godt standpunkt 5
måneder efter til DM, idet det er et kendt faktum, at det er svært at toppe flere gange om året som
”topatlet”.
Det er et tilbageskridt, såfremt det ikke længere bliver muligt at rykke op pr. 1. juli. Det vil generelt
medføre at hundene bliver ældre inden de kommer i kriminal- og vinderklassen.
Konkurrencebelastningen vil blive voldsom med alle 3 udtagelser i samme weekend i april.
Et enigt HB og AU indstiller, at forslaget forkastes.
AU og DPU’s motivering ved henholdsvis Jan V. og Villy.
Der udspandt sig herefter en kort debat, men der fremkom ingen nye argumenter under debatten.
Forslaget blev herefter sat under afstemning, som gav følgende resultat:
FOR:
15 IMOD:
22 HVERKEN FOR ELLER IMOD: 1
Forslaget forkastet.
Forslag til ændring af datoer til udtagelseskonkurrencerne for kriminal- og vinderklassen.
Fremsat af område 6.
Udtagelseskonkurrencerne for kriminal- og vinderklassen har hidtil været afviklet på samme dato.
ændres til
Udtagelseskonkurrencerne for kriminal- og vinderklassen afvikles på 2 forskellige datoer eksempelvis lørdag og søndag (dette gælder også for udtagelseskonkurrencerne i april, såfremt
forslaget med 2 udtagelseskonkurrencer vedtages).
Motivering:
Område 6 havde 10 hunde til udtagelsen i vinderklassen og 8 hunde til udtagelsen i kriminalklassen
i 2014. Det gav store problemer med at skaffe nok og egnede dommere. For afvikling var det
nødvendigt at låne dommere fra område 5. Ved at afvikle konkurrencen over 2 dage, vil dem som
stiller med hund den ene dag, kunne være dommer den anden dag. Område 6 ønsker ikke at være
afhængig af at skulle låne dommere ude fra, ligesom de på lige fod med andre områder ønsker at
blive bedømt af dommere fra eget område.
Forslaget skal efter HB’s opfattelse ikke til afstemning, idet der i DPH’s vedtægter § 13 er anført,
at HB hvert år skal fastlægge det nødvendige antal udtagelseskonkurrencer for hver sektion.
HB har anmodet AU om en indstilling til forslaget. AU indstiller, at områdelederne i område 5 og 6
udarbejder en samarbejdsaftale om udveksling af dommere til udtagelseskonkurrencerne.
Forslaget blev herefter sat under afstemning.
Forslaget forkastet med overvældende majoritet.
Forslag til ændring af procedure og frist for områdernes udtagelse af 4 repræsentanter,
som skal være dommere eller figuranter til DM.
Fremsat af område 6.
Forslaget skal efter HB’s opfattelse ikke til afstemning, idet forslaget ikke er formuleret som et
entydigt forslag, idet der indgår 2 muligheder i forslaget.
AU indstiller, at fristen bliver mandag efter den sidste udtagelse, samt at områderne laver en
prioriteret indstilling af 6 personer.
Efter en kort debat, blev det aftalt, at udtagelsen skal ske i tæt dialog mellem områdelederne og AU.
Forslaget blev ikke sat under afstemning.
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Forslag til ændring af øvelse 3 i kåringsprogrammet (apportering) og
Forslag til ændring af øvelse 2 i konkurrenceprogrammet (apportering)
Fremsat af AU II.
I kåringsprogrammet fjernes ”Føreren skal inden øvelsen oplyse afleveringsform”.
I konkurrenceprogrammet for alle klasser fjernes ”Føreren skal inden øvelsen oplyse
afleveringsform” samt ”Udføres øvelsen ikke som oplyst fratrækkes 1 point”.
Motivering: Der dømmes det der ses, som i øvelse 11.
HB har anmodet DPU om en indstilling til forslaget. DPU indstiller, at forslaget vedtages.
Der findes ingen gode argumenter til at opretholde det hidtil gældende, ligesom det vil være nemt at
se, hvorvidt hunden vælger den ene eller anden metode.
Et enigt HB og AU indstiller, at forslaget vedtages.
DPU’s motivering ved Villy.
Forslaget blev herefter sat under afstemning.
Forslaget enstemmig vedtaget.
Forslag til ændring af minimumskravet for kåring
Fremsat af Ingen Andreasen, Odense PH.
Motivering: De civile hundeførere har ikke de samme muligheder for at få den samme træning som
politiets hunde, ligesom de ikke skifter deres hunde ud så tit, men beholder deres hunde i mange år,
selvom de ikke fungerer optimalt. Politiet skifter deres hunde ud, hvis de ikke fungerer, da de
bruges i forbindelse med deres arbejde. Derfor er deres træning mere koncentreret hver dag.
De civile bruger dem i konkurrencer og som familiehunde.
Vi kan også få problemer med tilgang at nye hundeførere, hvis det bliver så svært af blive kåret.
HB indstiller, at forslaget forkastes under henvisning til referat fra HB møde den 8. december 2014
pkt. 2 - kåring, hvor emnet blev debatteret, og hvortil DPU havde foretaget undersøgelse i sagen og
efterfølgende indstillet til HB, at minimumskravet til kåring skal følge minimumskravet til
godkendelse af politiets patruljehunde.
DPU’s motivering ved Villy.
Forslaget blev herefter sat under afstemning.
Forslaget forkastet med overvældende majoritet.

Pkt. 9: Valg i henhold til vedtægternes § 8:
Valg af hovedkasserer:
Poul R. Jensen ønsker ikke genvalg, hvorfor
Bo Rasmussen foreslået - nyvalgt.
Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer - sektion I.
Jørgen Weinkouff foreslået - genvalgt
Leif Udengaard ønsker ikke genvalg, hvorfor
Søren Bjeverskov foreslået - nyvalgt
Hovedbestyrelsesmedlemmer - sektion II.
Sten Holst-Christensen foreslået - genvalgt
Jesper Kragh Hansen foreslået - genvalgt
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Valg af hovedbestyrelsessuppleanter:
Søren Bjeverskov, sektion I er indtrådt i HB, hvorfor
Bjarke Knudsen, 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:
Poul oplyste, at enkelte medlemmer havde oplevet uregelmæssigheder i leveringen af Politihunden.
HB har fokus på, om Bladkompagniet efterleverer de ”manglende” leveringer, samt omfanget af
leveringsproblemerne.
Leveringen fortsætter indtil videre via Bladkompagniet, da det er væsentlig billigere end via Post
Danmark.
For en bedre belysning af omfanget af ”leveringsproblemerne” vil sagsgangen ved manglende
levering blive anført på hjemmesiden, ligesom han opfordrede områdelederne til at have fokus på
problemet.
Formanden lykønskede med genvalg og nyvalg, ligesom han uddelte gave til henholdsvis Leif
Udengaard og Poul R. Jensen med en stor tak for deres mangeårige virke i HB.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede afslutningsvis for en god debat og dirigenten for god mødeledelse, hvorefter
han sammen med forsamlingen afsluttede repræsentantskabsmødet med et trefoldigt leve for Dansk
Politihundeforening.
Mødet slut kl. 14.22.

Jørgen Weinkouff
Sekretær
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