Referat fra sek. 1’s sektionsmøde lørdag d. 280913 kl. 1700. Sekretariatet DM i Herning.

Pkt. 1: Valg af dirigent.
Leif Udengaard blev valgt.

Pkt. 2: Valg af stemmetællere.
Valgt Møller Christensen og Niels Jørgen Pedersen.

Pkt. 3: Formandens beretning.
Jens Christian Nielsen oplyste først om den nye hundelov, der sætter store begrænsninger i hundearbejdet i
foreningerne. Et samtaleemne, der fylder meget.
”Prikkerunden” i vores rækker har gjort, at vi har måttet sige farvel til en del fantastiske kolleager og støtter
for ph-sagen. Foreningen bliver for sek. 1’s vedkommende båret af ”den gamle garde”, men det er dog
glædeligt, at trods den vanskelige tid, så er nye kommet til. Vores medlemstal er dog dalet en smule.
Formanden oplyste, at sek. 1 er afhængig af sektion 2, idet vi kan lære en del af dem i deres måde at
anskue hunesagaen på. Vi kan alle lære en del af hinanden.
Formanden udtrykte en tak til Jan Verner Larsen for et godt oplæg til udtagelseskonkurrencerne. I disse
stillede 5 Vinderhunde. 3 Kriminalhunde og 10 patruljehunde.
Formanden udtrykte en tak til de kolleager, der egenhændigt havde kontaktet Rigspolitichefen og fortalt
om vores vanskelige vilkår. Denne udtagelse blev modtaget med akklamation.
Nordisk mesterskab var i 2013 i Ørebro i Sverige. Danmark fik en samlet hold 3. plads. Vi fik en nordisk
mester i narkosøg ved Arne Petersen.
Slutteligt takkede formanden sektion 1 for arrangementet og takkede sektion 2 for et godt samarbejde.
Herefter blev formanden beretning sendt til debat.
Møller Christensen spurgte om det reelle tal for sektion 2. Dette kunne ikke oplyses direkte.
Beretningen godkendt.

Pkt. 4: Indkomne forslag.
Ingen forslag indsendt.

Pkt. 5: Valg til arbejdsudvalg:
Jens Christian Nielsen oplyste, at han ønskede at træde tilbage som formand. Han foreslog Jan Verner
Larsen som ny formand.
Ingen yderligere kandidater, hvorfor Jan Verner Larsen blev valgt med akklamation.
Valg af udvalgsmedlemmer:
Søren Bjeverskov – genvalgt.
Nyt medlem Mads Skorup Christensen foreslået og valgt.
Suppleant valget gik til Hans Henrik Sørensen.
Herefter gennemgået områderepræsentanter og suppleanter.

Pkt. 6: Eventuelt.
En deltager spurgte om status for områdeinstruktøruddannelsen.
Det blev oplyst af Søren Bjeverskov, at arbejdsudvalgene arbejdede på en bedre udnyttelser af de allerede
uddannede instruktører.
Niels Jørgen ville godt hylde den eller de kollegaer, der var ti lstede, for at kontakte Rigspolitichefen.
Niels Weis rejste sig og modtog forsamlingen akklamation.
Bent Preben Nielsen oplyste, at HR afdelingerne ikke var uddelt begejstrede for Rigspolitichefens accept af
vores deltagelse i ph-arrangementer. Han oplyste, at det bedste argument i den nye skrivelse var, at sektion
1 beholder sin status.
Johnny Klærke spurgte til arbejdsudvalgets kommende forslag om opfyldning i klasserne.
Det blev forklaret om arbejdsudvalgenes forslag til repræsentantskabet.
Møller Christensen var uenig i forslaget om at reducere i antallet af deltagere i klasserne.
Jan Verner takkede Jens Christian Nielsen for hans virke som formand og overrakte vingave.
Jens Christian takkede forsamlingen for gaven.
Jan Verner Larsen takkede for valget som formand og bad forsamlingen om at rejse sig og udråbe et leve
for foreningen.

Mødet slut kl. 1736.
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