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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
Fredag den 23. september 2016 kl. 09.00 på Hotel Skagen Strand

Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Bo Rasmussen, Søren Bjeverskov,
Jesper Kragh Hansen, Jan Lindgaard og Erik Goth Eriksen fra HB.
Axel Ahm fra DPU samt Redaktør Tina Kværnø.

1:
Meddelelser fra formand
Humanitære eftersøgninger: Foreningen har modtaget en henvendelse angående vores holdning
til, at vi som forening deltager i eftersøgninger i regi af f.eks. ”Missing People”. Sagen drøftet i
HB, hvor der er enighed om at fraråde lokalafdelinger og områder i at deltage, men hvad vores
medlemmer som enkeltpersoner foretager sig inden for lovlighedens grænser vil HB ikke blande sig
i.
Side om Side har meddelt, at de længe har haft et vigende annoncesalg, hvilket har medført
økonomiske vanskeligheder. Det har bevirket, at honoraret til DPH for september måned ikke er
blevet betalt, ligesom Politihunden nr. 10 kun kan udsendes elektronisk. Bladet vil blive tilgængelig
via link på vores hjemmeside.
Politihunden nr. 11, som er DM bladet, forventes at udkomme på normal vis.
Forskellige løsningsforslag herunder udelukkende elektroniske udgivelser eller færre udgivelser
blev diskuteret.
Side om Side vil udarbejde forslag til et muligt fortsat samarbejde, ligesom der tages initiativ til at
indhente tilbud hos andre udbydere.
Tilbagebetaling til områder og lokalafdelinger af honorar for Politihunden for 2. halvår sættes i
bero, indtil der er fundet en løsning.
Ovenstående vil blive videreformidlet til lokalafdelingerne via områdelederne sektion II samt via
vores hjemmeside, ligesom der vil ske en orientering på sektionsmøderne.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
DM 2017
Klasseledere: Frank Hovgesen, Randers PH i Vinderklassen, Claus Sørensen, Silkeborg PH i
Kriminalklassen og Martin Vollert, Randers PH i Patruljeklassen.
Klasselederassistenter: Rune Ejlskov Pedersen, Randers PH i Vinderklassen, Minna Pedersen,
Galten PH i Kriminalklassen og Christian Lund, Randers PH i Patruljeklassen.
Klasselederne, som alle er dommer i Alle klasser, godkendt af HB.
Aftale med Motel X, Gl. Århusvej 2, 8940 Randers SV. (ved afkørsel 43 Nordjyske Motorvej) og
teltudlejer er underskrevet.
Hovedstandsplads bliver på græsareal ved hotellet.
Indkvartering bliver som udgangspunkt med 2 personer i dobbeltværelser.
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DM 2018
Område 3 har efter ansøgning fået tildelt DM 2018.
Tovholdere bliver Henning Dahl, Vejle PH og Kurt Andersen, Ribe Amt.
Nærmere om indkvartering, pris og klasseledere tilgår senere.
2 andre lokalafdelinger havde vist interesse. Det undersøges om de evt. er interesseret i 2019 og
2020.
Medlemskartotek:
Elektronisk hovedliste via kartoteket bliver afprøvet under DM, således at hovedlisterne løbende
bliver opdateret på hjemmesiden.
De anførte hovedlister skal efter DM implementeres til alle officielle konkurrencer, hvorfor der vil
blive indkaldt til en undervisnings dag for lokalafdelinger og områder.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Medlemstallet pr. 23. september: 1871. En lille stigning i forhold til sidste år.

4:
DM 2016 i Skagen
Formanden meddelte, at han på grund af videreuddannelse ikke er tilstede søndag under DM.
I formandens fravær er hans arbejdsopgaver fordelt således: Jan Verner og Søren Bjeverskov
forestår præmieuddelingen sammen med Bo Rasmussen, velkomst søndag aften ved Jørgen
Weinkouff, mens æresmedlem Niels Jørgen Pedersen holder festtalen.
Konferencier søndag aften bliver John Henriksen, Vendelbo PH, mens Holgerd Virenfeldt er
konferencier på lydighedsbanen og under præmieuddelingen om eftermiddagen.

5:
Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Udtagelseskonkurrencerne: Der stillede 2 i vinderklassen, 3 i kriminalklassen og 5 i
patruljeklassen. Det er 2 flere end sidste år = stigning på 25 % .

6:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Udtagelseskonkurrencerne: Der stillede 29 i vinderklassen mod 26 sidste år, 45 i kriminalklassen
mod 42 sidste år og 53 i patruljeklassen mod 67 sidste år.

7:
DPU orienterer
Dommeruddannelse/-oprykning/-vedligehold er blevet afholdt på Bornholm.
Opgaverne til udtagelserne er blevet gennemgået og godkendt. Ros til tilrettelæggerne for både
sektion I og sektion II.
Jury til DM bliver Axel Ahm, Villy Skårup og Carsten Hansen fra DPU, samt Jan Lindgaard fra
AU II, som træder ind i juryen i stedet for formanden.
Opgaverne til DM er blevet gennemgået og godkendt af Carsten Hansen og Bo Rasmussen.
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8:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Præmielisten fra DM vil blive bragt i Politihunden

9:
Eventuelt
PR: Meget aktivitet, ligesom der forsøges at få alle områder med. Stor ros til Holgerd med hjælpere

10: Berammelse af næste møde
Berammes først, når der er noget konkret vedr. Politihunden jfr. pkt. 1.

p. f. v
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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