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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  
  

afholdes fredag d. 23.september kl. 9.00 på Fuglsøcentret 
  

  
Dagsorden for hovedbestyrelsesmødet:  

  
Alle inviterede til stede. 
  

1. Meddelelser fra formand  
 
Velkomst 
 
Udfordringer vedrørende statsskove. Aftaler genbesøges.  
 
Tjenestehundeførere har fremadrettet tjenestefri til DM i Dansk 
Politihundeforening. Det må anskues som en anerkendelse af vores 
forening.  
 

2. Meddelelser fra næstformand 
 
Personsag 1 behandles. Pågældende medlem kontaktes af LB med 
afgørelse. Sanktionen fastholdes.  
 
Forespørgsel - ønsker DPH at øge samarbejdet med DKK? Det 
undersøges nærmere.  TK samler materiale til DKK Hunden. 
 
Personsag 2 vedr. adfærd ved udtagelseskonkurrence.    
Sagen undersøges nærmere.  
 
Status på instruktørseminar. Der mangler svar fra område 1, 2, 4, 7. 
Senest frist er 1.10.2022. Tilskrives af JVL.  



 
Fremadrettet – seminar ift. bideindlæring på idéplan.   
Muligheder for tovholder diskuteres.      

 
 

3.  Meddelelser fra kasserer - herunder status på projekter 

• Ny hjemmeside 
Ograsmussen er begyndt på besøgsrunden. Områdelederne 
forventes at styre møderne. Alle har adgang nu. Koderne kan give 
udfordringer. Bo kan yde bistand, den enkelte kan rette det. 
”Kontakt sekretariatet” via beskedformular fjernes samt sekretærs 
private telefonnummer.  
 
Kontakt skal ske ved brug af: 
sekretariat@danskpolitihundeforening.dk 
 
Opslagstavle genindføres under dommer- og programudvalget på 
hjemmesiden.  
 
Medlemstal 97sketion 1/1494 sektion 2/121 passive – i alt 1712 
 

• DM 2022  
 
AA: god forberedelse. Veltilrettelagte opgaver. 
 
Fremadrettet tilpasses vejledning til DM-arrangør. Herunder 
beløbsgrænser. 
           

• Hovedkassereren orienterer om regnskabet 
 
Budget ser således ud pr. 23.09.2022. Indtægt 770.000, - kr. – 
budget 890.000, - kr. Lidt bagud på kontingent. Udgift 418.000.- kr. 
budget 897.000, - kr.  Udgiftsmæssigt ser det fint ud. Lidt flere 
udgifter ift. ny hjemmeside m.v.  
Indestående pr. 23.09.2022 821.512,56,- kr. samt 700.000, - kr. på 
opsparingskonto (DM konto.)  

 
DM 2024: Aabenraa Afdeling, Der er kontakt ml. Hovedkasserer og 
Aabenraa afdeling. 
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      4.    AU-sektion I orienterer - herunder Nordisk samarbejde  
Nordisk i Sverige i juni. Godt arrangement. DK 3.plads./6.-7.plads.  
Dialog om, hvordan man vender tilbage til fordums storhed. 2023 
afholdes Nordisk i DK. 

 
AUsektion II orienterer  
Instruktørseminar i november under udarbejdelse. 
 

5. DPU orienterer 

• Kommentarer til det udsendte vedr. programændringer – forventes 
fremlagt op til Repræsentantskabsmødet 2023 med forventet 
ikrafttræden 1/1-2024. 

• Dommervedligehold – der skal tales mere om dommere i alle klasser 
– da patruljedommere fremover kan være dommere sammen med 
en erfaren kriminal/vinderdommer. 

 

• Ny kåringsmand i område 3. Emner sendes til HB. 
  
6. Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet  

• Meget stof fra redaktørerne. De er bare så gode - luksus. 
      
7. Eventuelt  
• Vedr. oplæg til konkurrencer - fremadrettet bør vi være mere 

opmærksomme på, at oplægget ikke kan tolkes forskelligt. 
 

• Indstilling af medlem til æresmedlem.  Enigt HB. Indstilling 
forelægges områdelederne. 

 
   
8. Berammelse af næste møde 
 

• 22. januar 2023             
      
 
 
    
 

Ulstrup 3.10.2022 
          

Vivi Hermansen  
          Sekretær  


