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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
Onsdag den 24. juni 2015 kl. 12.00 i Næstved PH’s klubhus, Fasanvej, 4700 Næstved

Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Bo Rasmussen, Sten Holst-Christensen,
Jesper Kragh Hansen, Jan Lindgaard og Jan Verner Larsen, fra HB.
Mads Skorup, Benny Lund og Didde Riber fra AU
Axel Ahm og Ville Skårup fra DPU samt Redaktør Tina Kværnø.
Næstformand i Næstved PH Leo Sørensen deltager under pkt. 4.

1:
Meddelelser fra formand
Ingen indlæg.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Medlemskartotek: Sten og Bo har været til møde med Klaus Buddig for nærmere præsentation af
systemet, som virker meget enkelt. Der er bl.a. mulighed for ”rollefordeling”, således at
lokalafdelingerne foretager elektronisk indmelding af medlemmer, hvorefter Hovedkassereren
godkender når formalia er i orden, ligesom kåringsmændene indberetter elektronisk, hvorefter
Stambogsføreren videresender til DKK, når der er læst korrektur. Indberetningen fra
kåringsmændene kan bruges direkte til resultathæftet.
Det nye system er klar til at ”gå i luften”, men det vil i starten køre parallelt med det ”gamle”.
Sten og Klaus foranlediger at områder, lokalafdelinger og kåringsmænd bliver informeret.
Der vil komme en præsentationsvideo på hjemmesiden, ligesom der påtænkes en artikel i
Politihunden.
Der arbejdes endvidere på resultatformidling, ligesom hovedlisterne skal integreres i systemet.
Sten og Bo er” tovholdere” på anførte arbejdsopgaver.
Logo: Via Næstved Skilte er der blevet fremstillet logo til alle områder og lokalafdelinger.
Sekretariatet har distribueret via Dropbox. Herudover bliver alle logoer gemt i sekretariatet.
Domænenavn ”www.phdm.dk”, som blev oprettet i forbindelse med DM 2013, er blevet overtaget
af DPH, som stiller det til rådighed for tilrettelæggerne af DM.
Dommersedlerne på hjemmesiden er blevet opdateret med det nye logo, ligesom dommerseddel til
øv. 9 er blevet revideret.
Vestjyllands PH havde forespurgt om muligheden for at afholde UHP, FP og IPO prøver.
HB besluttede, at DPH ikke skal afvikle konkurrencer/prøver i IPO, idet DPH udelukkende afvikler
brugsprøver i PH programmet. Til gengæld ingen problemer i at lokalafdelingerne står for
afvikling af UHP og FP prøver.
Johnny Wagner, Haderslev PH havde fremsendt forslag om fremstilling af streamer til biler med
tekst: ”Dansk Politihundeforening - også for civile”, idet det stadig er mange som ikke ved, at alle
med brugshunde kan træne i PH.
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Streameren skal være med QR kode, som kan scannes og lede til DPH’s hjemmeside.
HB enige om, at afprøve ideen, hvorfor Jesper indhenter tilbud.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Sagsbehandlingen i Danske Bank i forbindelse med kasserer skiftet har været meget bureaukratisk,
hvilket har bevirket, at tilbagebetaling til områderne samt tilbagebetaling af bladpenge er forsinket.
P.t. 1737 medlemmer.
Efter ansøgning er DPH blev tildelt Distributionstilskud fra Bladpuljen for 2015.

4:
DM 2015 i Næstved
Jesper, som gav en kort orientering om DM 2015, svarede på de spørgsmål/problemstillinger, som
HB/AU/DPU rejste.
Overordnet er der styr på arrangementet.
Indkvartering på Menstrup Kro til en pris for ”fuld ophold” på kr.2.485,-, som er inkl. drikkevarer
under middagen søndag aften.
Hovedstandplads bliver på den tidligere Garderhusarkaserne.
Listekontor bliver på Hovedstandpladsen. Bo bliver primus motor evt. med hjælp af eksterne
ressource personer.
Axel Ahm, som er kontaktperson til klasselederne, aftaler nærmere med hensyn arealbesigtigelse og
godkendelse af opgaverne.
Efter HB mødet blev hovedstandpladsen besigtiget.

5:
Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Nordisk Mesterskab 2015 for Politihunde blev med begrænset succes for Danmark. Norge vandt
alle 3 titler. Der blev dog til 3 disciplin sejre. Mette Wind vandt spor og gerningssted hos
patruljehundene, mens Carsten Iversen vandt lager- og skabsøg hos narkotikahundene.
Undertegnede blev en uge efter NM degraderet fra 3. pladsen til 5. pladsen, idet der ved
gennemgang af dommersedlerne blev fundet et par tastefejl. 
Opgaver til udtagelsen bliver udarbejdet af Eivind Madsen, hvorefter DPU v/ C. S. Hansen og Axel
Ahm forestår rettelse og udsendelse.
DPH’s PR foldere vil blive udsendt til Politiets Hundeafdelinger, ligesom folderne vil blive forsøgt
udsend sammen med godkendelsesbeviserne.

6:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Kursus for område instruktørerne blev afholdt på Kildegården fra den 27. - 29. marts med Kurt
Verup Runefeldt som instruktør.
Opgaver til udtagelsen, som er blevet udarbejdet af Søren Sørensen, Viborg, er klar til udsendelse.
Opgaverne er blevet gennemset/rettet af DPU v/ C. S. Hansen og Axel Ahm.
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7:
DPU orienterer
Kåring: Indtil nu har der været fremstillet 50 hunde til kåring, hvor 25 bestod med et gennemsnit
på 98,3. 3 bestod ikke i spor, 11 bestod ikke i rundering, 5 bestod ikke i stop med stokkeslag, mens
6, som ikke bestod p.g.a. af manglende point, fik mellem 80,1 og 92, 9 point.
Møde med kåringsmændene, som bliver afholdt sidst på året, vil have fokus på, hvor mange
hunde der dumper med manglende point mellem 85 og 95 point, med henblik på om
minimumskravet evt. skal ændres.
Benny havde et ønske om, at ”arbejdsdokument for kåringsmænd”, som findes på hjemmesiden
under ”downloads” - ” øvrigt materiale”, bliver revideret med de ændringer, som er blevet
vedtaget siden mødet i maj 2013.
Dokumentet er et referat, hvorfor det ikke bliver revideret, men der henvises til hjemmesiden under
”kåringer”- ”kåringsprogram”, som er revideret.
Til gengældt er ”foreningens program” under ”downloads” samt App endnu ikke revideret.
Sten foranlediget at program og App bliver revideret.

8: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Stadig fint med stof og fotos fra områderedaktørerne, men redaktøren henstillede til formanden, om
at undlade at slette fotos i Dropbox, som områderedaktørerne havde indsendt.

9:
Eventuelt
Ingen indlæg.

10: Berammelse af næste møde
Fredag den 25. september kl. 09 på Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, 4700 Næstved.

p. f. v
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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