
DANSK 

POLITIHUNDEFORENING   
Sekretariatet, Hagenstrupparken 3, 8860 Ulstrup                        tlf. 40610171 
E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening.dk 
 
  

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

Lørdag d. 18.juni kl. 9.00 

Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6. 8420 Knebel 

 

Mødet indledes med morgenmad og DM 2022 ved repræsentanter fra Århus og Grenå. 

Herefter i følge dagsorden. 

 

Velkommen til Århus og Grenå -DM 2022. Kim Rasmussen for Grenå og klasseledere og Peter 

E. Jensen for Århus deltog og redegjorde for status på DM 2022. Herpå besigtigelse af areal til 

parkering og hovedstandplads.  

 

Dagsorden: 

 

1. Meddelelser fra formand 

- Afbud fra formand grundet arbejdspres 

 

2. Meddelelser fra næstformand 

 

- Forslag vedr. referater/tidsfrist. Der skal være passende tid til renskrivning og 

godkendelse af referaterne. Referater komm så hurtigt som det er muligt, men der 

fastsættes ikke tidsramme. Der skal være forståelse for, at vi arbejder frivilligt i en 

forening, og arbejdet i foreningen skal være foreneligt med privatlivet. 

 

- henvendelse fra lokalforening og medlemmer fra samme vedr. træningsprincipper 

og brug af halsbånd.  

Lokalforeningens bestyrelse samt implicerede medlemmer tilskrives med svar.   

 

- Instruktørseminaret 2.del på Kildegården: datoerne bliver 31.3-2.4 2023– lægges 

op på hjemmesiden. Der udarbejdes et skriv til områdelederne. Skrivet kommer i 

bladet og på hjemmesiden.  
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- HB har behandlet 2 Personsager. De implicerede tilskrives af Sekretariatet. 

  

3. Hovedkassereren orienterer  

 

- Økonomi 

- Drifts konto  851.000 

- DM konto 700.000 

- Kilometerpenge – holdes på 2,25 

- Medlemstallet er d.d. Sek. I 86 Sek.II 1490 Passive 131 i alt 1707 

- Budget – vi er godt med. Der er en IT-udgift forude.  

- Seminaret samt mønstring samlet udgift på 116376,- 

- Tilskud fra bladpuljen på 12.063.- 

 

Foreningsseminar – evaluering: 

 

- Over al forventning 

- Positive tilbagemeldinger 

- Noter fra seminaret er renskrevet og skal tilrettes – lægges på hjemmesiden. 

 

Feedback: 

- Glade for at have en følelse af at være tættere på HB 

- Afmystificerende ift. HB 

- Rart at få flere nyere medlemmer i tale 

 

- Der var enighed om at afholde et lignende seminar i 2023  

 

- På seminaret efterlystes af mere information fra HB. 

Der laves fremadrettet et punkt: NYT FRA HB – lægges på forsiden af hjemmesiden 

med information om aktuelle emner, der arbejdes med. 

Sekretæren forsøger at give besked til områdeledere, på facebook m.v., når der er 

vigtigt nyt på hjemmesiden.  

 

- Medlemskartoteket – fungerer meget fint 

 

- Hovedlisterne – der arbejdes på at løse problemet med fejlene i halve og hele 

oprykninger i listerne 

 

- GDPR – 1.7. deadline. Efter denne dato vil de, som ikke har underskrevet en 

samtykkeerklæring, blive udmeldt af foreningen. Hovedkassereren har tilskrevet 

alle de klubber, der mangler at indsende.  

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Sekretæren orienterer 

 

- Kort orientering og nedslag ift. DM 2022 og 2023 

- Nyt indkvarteringssted godkendes for 2024. Åbenrå vender tilbage med 

information vedr. økonomi og mødedato.   

- Hjemmeside v/ BR og VH -Besøg fra &Rasmussen i områderne starter i august 

- Skriv tilsendes områdelederne om forventningerne i den forbindelse.  

- Vi arbejder på en aftale med SOS vedr. DM programmet. 

 

5. Arbejdsudvalget sektion 1 orienterer 

- Afbud fra sektion 1. NM er afholdt uden de prangende resultater. Fint 

arrangement. 

 

6. Arbejdsudvalget sektion 2 orienterer 

 

- 34 Figuranter er godkendt på det netop afholdte seminar. 2 figuranter blev ikke 

godkendt. 

 

- Det er ønskeligt, at der er et fast genkendeligt mønster ift. mønstring af øv. 11 

figuranterne både i Øst og Vest. AU udarbejder skriv hurtigst muligt vedr. 

mønstringer fremadrettet. 

 

7. DPU orienterer  

 

- Kåringsmandsseminaret, der blev afholdt 28.-29.maj. Godt seminar med ”live” 

kåringer. Fremadrettet er 1 dag til formålet tilstrækkeligt.   

- Skitsering af krav til en kåringsmand indskrives i kåringsmandsdokumentet. 

- Gennemsyn af opgaver til officielle konkurrencer -man skal sikre godkendelse af 

opgaver ved DPU før AU udsender. 

- Principiel drøftelse af de foreslåede programændringer. 

- DPU og AU mødes senere på året. 

- Lokaldommere/B-dommere: Område 2: 3 ikke aktuelle og 1 opfylder krav. Område 

3: 4 opfylder krav, 1 får dispensation. 

 

8. Stambogsføreren orienterer 

 

- Scannere skal være tilgængelig ved kåring og anvendes generelt. 

- Kåringsblanketten er opdateret og tilgængelig på hjemmesiden. 

 

9. Redaktøren orienterer om Politihunden 

- Områderedaktørerne er søde til at sende indlæg. Lidt tyndt til juli. 

 

10. Næste møde 

- Fredag d. 23.september kl. 9.00 på Fuglsøcentret i forbindelse med DM 2022 

 

11. Evt. 

 

 



12. Gennemgang af referat 

 

 

 

 

P.f.v. 

Vivi Hermansen 

Sekretær 

 

 

 

 


