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REFERAT  
 

H O V E D B E S T Y R E L S E S M Ø D E 
 

 
Fredag den 24. september kl. 09.00 på Scandic Ringsted 

 

 

Fremmødte: Bo Rasmussen, Jan Verner Larsen, Jan Lindgaard, Palle Lorentzen, Søren Bjeverskov og 
Vivi Hermansen fra HB. Axel Ahm fra DPU samt redaktør Tina Kværnø.  
 
Afbud: Lars Bræmhøj 
 
1: Meddelelser fra formand: 
Lars Bræmhøj er ikke til stede grundet arbejdsmæssige forhold. Tilslutter sig DM 2021 fredag   
aften. 
 
2: Meddelelser fra næstformand: 
 
     Berammer mødet til 11.30 
 

• Personsager 
 
Personsag 1 
En længerevarende konflikt mellem et medlem og bestyrelse behandles. 
JV beskriver sagens kerneproblematik. Der er udbredt ønske om at markere HBs holdning til 
manglende samarbejde og respekt for foreningens ledelse. Der afholdes dialogmøde med 
den pågældende forening. 

 
Personsag 2 
Et medlem ønsker genoptagelse af karantænesag. Sagen behandles.  
HB stadfæster afgørelsen, da der ikke er afgørende nyt, der kan forandre karantænen. 
Samme medlem kan ikke forblive i nuværende område og henvises til andet efter udstået 
karantæne. 
 

 

• Jubilæum Nyborg 100 år 
  

Oktober – Søren Bjeverskov repræsenterer foreningen og indkøber gave.  
 

• Udvikling 
 
- instruktøruddannelse og opslagsbibliotek for HB og evt. områdeledere/formænd 
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Uddannelse af områdeinstruktører tages op til ny overvejelse. Der er en rød tråd ift. de 
overordnede principper - dog metodefrihed, hvorfor vi mere ser, at der er brug for 
motiverende og inspirerende kursusdage ved AU – der overvejes praksisrelaterede 
kursusdage, fx med HF med en vis erfaring og niveau. AU – HB samarbejder ved JL og VH om 
kursus i 2022 på Kildegården.  

 

• Der er behov for og ønske om et opslagsbibliotek – fx beslutninger særskilt for HB. IT- kyndig 
forelægges ønsket.  Evt. lægges ind i medlemskartoteket – forelægges ogr.dk for forslag til 
opslagsbibliotek. 

 
 
3: Hovedkassereren orienterer om regnskabet   
 

• Medlemstallet:  
97 sektion 1 medlemmer 
1527 sektion 2 medlemmer 
123 passive medlemmer 
1747 total 

 

• Regnskab: 
 Foreningskonto – budgettet ser fint ud.  
Der har dog været lidt højere forbrug ift. IT i forbindelse med søsætningen af ny 
hjemmeside. 
 

• Samtykkeerklæring/databehandleraftale: 
Ny godkendt samtykkerklæring med logo er undervejs. Der er desuden udarbejdet en 
databehandleraftale.   
 

• Workshop/seminar: 
Der er et stort ønske om at genoptage ”majmødet” i en ny form som seminar/workshop 
med grundig gennemgang af flere foreningsrelevante emner.   
Enighed i HB om at gennemføre i løbet af 2022. BR er primus motor med støtte fra VH. 
 

• Logo: 
ID-skilte Horsens ændrer vores logo, der kommer i forskellige filformater på hjemmesiden til 
download, når det er klar sidst på efteråret. 

 
 
4: Sekretæren orienterer - herunder status på projekter 
 

• Indgået post/mails  
Mails og henvendelser tilgår de relevante medlemmer af HB. Brug helst sekretariatsmailen. 
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• Holdning til henvendelser fra TV/film. Der kommer jævnligt henvendelser fra TV-
produktioner og filmselskaber, der ønsker at gøre brug af hundeførere. 
Fremadrettet henvises disse til eksisterende statistbureauer.  
 

• DM 2021 HB DM – Vi er klar. Mange udfordringer, men de har løst sig hen ad vejen- som det 
altid er. Hjælperne kommer mange steder fra. Klasselederne har lavet nogle fine 
konkurrenceopgaver.  
 
 

• DM 2022 - Århus PH er tildelt DM 2022 som et samarbejde mellem HB og Århus PH.  
DM 2022 afholdes på Fuglsøcentret, omkringliggende arealer og med hovedstandplads ved 
centret, der ligger ved Knebel – ved ”foden” af Mols Bjerge.  
 
Klasseledere: 
 
Vinderklassen: Jørgen Weinkouff – Morten Borre 
Kriminalklasse: Frank Hougesen – Bjarke Knudsen 
Patruljeklasse: Kim Rasmussen og Carsten Sørensen 
 
  
 

• Hjemmeside  
Status – hjemmesiden kører, og det er vores indtryk, at der er udbredt tilfredshed med den. 
Vi bruger mange timer på at lære, så vi kan administrere så meget som muligt selv. Der er 
mange holdninger og gode ideer fra medlemmerne, som vi undersøger, om vi kan håndtere 
og imødekomme. 
 
Støbeske - Indlemmelse af lokalforeninger under hovedforeningens side. Der blev diskuteret 
fordele og ulemper for den enkelte forening. Fotogalleri ønskeligt. 
 

• Side Om Side – DM-Programmet. Det er i dag en mulighed, men ikke et krav at den DM- 
afholdende forening kan indgå aftale vedrørende produktion af et DM-program. BR og VH 
ønsker at se nærmere på, hvilke forskellige aftaler, der kan laves fremadrettet.  
 

 
5: Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde  
 

• Pt. er der 2-4 nye patruljehunde – og flere nye interesserede. 
Der er en ”delegation” på besøg under dette DM. Sektion 1 medlemmerne er primært fra 
Fyn/Sjælland. Der er nye tanker undervejs om Jylland ift. at øge medlemstallet. 

 

• Covid har også haft lagt dette arbejde ned. Der har dog været styremøde i februar og juni 
2021. Stævnet skal flyttes til maj. Der kommer til at pågå træning og udtagelse til Nordisk 
samarbejde. 
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• Udtagelseskonkurrencerne:  
Forløb planmæssigt. Afviklet med hjælp fra Sektion 2.  

 
6: Arbejdsudvalget sekt. II orienterer  
 

• Der har været afholdt øv. 11 samling i både Øst og Vest. Der satses på ny samling til foråret.  
 
7: DPU orienterer 
 

• Konkurrenceprogrammet: 
 

1/12 2021 modtages høringssvar i forhold til de udsendte ændringsforslag - input tages 
med, skrives rent og behandles af HB. Ikrafttrædelse endnu ikke besluttet.  

 

• DM 2021: 
Arealer/opgaver godkendt 

 

• Fremtidige møder: 
Kåringsmandsmøder 
Dommeruddannelse 

 
8: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet   
 

• Generelt gode områderedaktører. Bladene bliver fyldt op. Der er mange flere billeder. 
Dejligt. 

 
9: Eventuelt 
 

• Ønsker fra Stambogsføreren – rigtig adresse samt formelle data skal være i orden. 

• Der skal løbende lægges resultater op fra alle officielle konkurrencer.  
 
 
10: Berammelse af næste møde 
 

• Lørdag 29. jan.  2022 
       

p. f. v. 
 

Vivi Hermansen 
Sekretær 

 
 


