
DANSK 

POLITIHUNDEFORENING__________________ 
Sekretariatet, Englystvej 21, 8870 Langå     tlf. 40610171 
E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening.dk 
 
 
Referat HB-møde d. 29.01.22 kl. 0900 Scandic Hotel, Odense. 
 
 
Tilstede: Lars Bræmhøj, Jan Verner Larsen, Vivi Hermansen (videolink), Palle Lorentzen, Søren Bjeverskov, 
Mads Skorup Christensen, Jan Lindgaard, Simon Skinnerup Knudsen, Aksel Ahm, Sten Holst Christensen og 
Tina Kværnø. 
 
Afbud: Bo Rasmussen, Didde Riber, John Hansen, Carsten Steen Hansen, Torben Dalsgaard Andersen. 
 
 
Tilstedereferent SB. Onlinereferent VH. 
 
AD 1: Meddelelser fra formand 
 
LB bød SSK velkommen som arbejdsudvalgsmedlem sek. 1 samt JL tilbage fra sygdomsforløb. 
 
Covid 19 har ikke sluppet sit tag i Danmark. Restriktionerne bliver ophævet d. 01.02.22, men LB opfordrer 
foreningerne til at opretholde ”de gode vaner”. Ifm. 2. bølge af Covid 19 og tilhørende restriktioner fandt 
han ikke anledning til at komme med restriktioner over for foreningerne.  
HB og klubberne følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvilket ikke har givet anledning til specielle 
restriktioner ifm. aktiviteter i klubberne. 
 
Personsagerne fylder desværre stadig en del. HB bruger urimelig meget tid på disse. LB opfordrer til gode 
vaner i dagligdagen. Han håber, det kommende foreningsseminar kan afhjælpe disse sager. 
LB opsummerede med 3 punkter HB skal forholde sig til. Covid 19, Seminar og Databeskyttelsesaftale. 
 
AD 2: Meddelelser fra næstformand 
 
Ny kåringsmand i område 2. Bjarke Knudsen, der er tidligere kåringsmand i område 1, overtager efter Niels 
Jørgen. 
 
JVL spurgte til DPUs aflysning af dommervedligeholdelseskurserne. AA redegjorde for dette. En 
forglemmelse af JVL ikke var orienteret i forvejen.  
 
JVL havde sendt et ”nytårsbrev” til områdelederne og formænd. Dette blev vel modtaget, hvorfor det blev 
besluttet af gøre nyhedsbreve til en tradition med forskellige emner. 
 
JVL og VH laver struktur for fremtidige nyhedsbreve. 
 
Punktet Personsager – lukket punkt. 
 
 



AD 3: Hovedkassereren orienterer om regnskabet m.m. 
 
Punktet udgår pga. kassererens sygemelding til mødet. 
 
AD 4: Sekretæren orienterer - herunder status på projekter 
 
Foreningsseminar d. 21.-22./5. Stedet ikke fastlagt. Der er flere emner i spil. 
 
Der kommer rigtig mange henvendelser til VH og JVL fra folk, der ønsker kasserede/pensionerede 
politihunde. Dette skyldes at søgeteksten ”Pensionerede politihunde” i f.eks. Google giver link til vores 
forening. OgRasmussen kontaktes for evt. at få dette ophævet. 
 
Der arbejdes fortsat på Opslagsbibliotek i samarbejde med OgRasmussen. 
 
Hjemmesiden kører uden problemer. Nye emner prioriteres oplagt på siden.  
 
Der er en god proces med Side om Side ifm. katalog til DM 2022. 
 
Lokale vedtægtsændringer gennemlæses af JVL, BR og VH, således disse overholder hovedforeningens 
retningslinjer. 
 
DM 2022 - BR og VH er med i processen. 
Afholdes på Fuglsøcentret med Århus PH som afholder i samarbejde med HB. 
 
 
AD 5: Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde 
 
MS indtræder i NPHU i steder for Jørgen Weinkouff. Overgangen bliver flydende idet Jørgen Weinkouff 
sidemandsoplærer MS. 
 
Udtagelse til Nordisk mesterskab foregår d. 18.-19./3 på Kildegården. 7 sektion 1 patruljehunde deltager i 
udtagelsen, hvilket er meget flot. 
 
AD 6: Arbejdsudvalget sekt. II orienterer 
 
Instruktørsamling på Kildegården d. 21.-23./10. JVL, JL og VH har udfærdiget et foreløbigt program. 
 
Øvelse 11 samling forsøges afholdt over 2 dage d. 28.-29./5. JL forestår planlægningen i samarbejde med 
VH. Samlingen afholdes på Hampen Sø Camping. 
 
AD 7: DPU orienterer 
 
AA oplyste, at høringen om evt. programændringer er afsluttet. Forslagene er sammenskrevet, men DPU 
finder det ikke muligt at et regulært forslag til ændring af programmet kan være færdigt til 
repræsentantskabsmødet 2022.  
 
DPU udfærdiger et forslag til repræsentantskabet i 2023. Forslaget bliver udsendt i god tid, således 
områderne kan forholde sig til dette. 
 



Der har været forespørgsler på at lempe kravene for at blive dommer. DPU har forespurgt områderne om 
forslag til dette. Der er enighed om at ændre muligheden, men kun ét område er kommet med regulært 
forslag. DPU udfærdiger ændringsforslag til repræsentantskabsmødet 2022.  
 
Der planlægges kåringsmandsmøde i forbindelse med øvelse 11 samlingen. AA indkalder relevante 
personer. 
 
AD 8: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet 
   
TK oplyser, at der er agurketider i januar, februar og marts. Hun ønsker fortsat historier og billeder til 
bladet.  
 
Berammelse af næste møde AD 9: Berammelse af næste møde 
HB møde d. 5/3-22 kl. 0900. 
 
AD 10: Evt.  
Ingen indlæg. 
 
AD 11: Gennemgang af referat 
Fremadrettet gennemgås referatet som afslutning på mødet med henblik på hurtigere godkendelse. 
Referatet udsendes til HB og udvalgsmedlemmer til godkendelser snarest. 
 
 
08.02.22 
 
Søren Bjeverskov, Tilstedereferent 
Vivi Hermansen, Onlinereferent 
 
 


