
DANSK 

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

 

Referat HBmøde 5.marts 2022 

Til stede: Lars Bræmhøj (LB), Søren Bjeverskov (SB), Bo Rasmussen (BR), Palle Lorentzen (PL), Axel Ahm 

(AA), Mads Skorup (MS), John Hansen (JH), Sten Holst Kristensen (SK), Jan Lindgaard (JL), Vivi Hermansen 

(VH), Tina Kværnø (TK) 

Afbud: Carsten Steen Hansen, Jan Verner Larsen, Didde Riber, Simon Skinnerup 

 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formand 

Opfølgning på personsager har fyldt siden sidst.  

GDPR – databehandleraftalen er på plads. 

 

2. Meddelelser fra næstformand 

Næstformanden - frafald pga. Corona.  

Personsag – lukket punkt flyttes til sidste punkt på mødet 

 

3. Hovedkassereren orienterer 

Driftsresultat på 14.745,28 kr.  

Der er oprettet en DM-konto. Saldo 700.000,- kr.  

Ingen tilbagebetaling til lokalforeningerne for 2022 pga. øgede udgifter til drift og uddannelse m.v. 

Der er almindelig sund drift.  

DM 2021 udgift: 234.012,89.  

 

&Rasmussen: 

Udgiften hidtil ca. 100.000. Yderligere udgifter ift. udvidelserne i kartotek og sikkerhed, ny 

hjemmeside og løbende tilretninger.BR og VH arbejder videre med at udvikle ovenstående. 

Det er besluttet, at ALLE lokalafdelinger og områders hjemmesider i fremtiden skal ligger under 

Hovedforeningens hjemmeside. Dette er for at gøre Dansk Politihundeforening mere ensrettet 

udad til. Dette skal være etableret senest 1. juni 2023. Hovedforeningen vil betale udgiften til & 

Rasmussen første år (og sandsynligt også andet år) Alt dette vil der komme meget mere om på 

foreningsseminaret i maj. Der vil også blive afholdt en undervisnings aften for alle lokalafdelinger 

og områder. Der vil blive planlagt 6 kursus/undervisningsdage rundt om i landet.  

 

 

 

Nyt om password:  

Samtlige passwords ændres efter advisering. Vi går med en løsning, hvor man får nye passwords 

ved at trykke ”glemt password”. 

mailto:sekretariat@danskpolitihundeforening.dk


Der vil i løbet af foråret komme nye password i medlemssystemet. Hovedkassereren tilskriver de 

implicerede parter.  

 

 

Logo: 

Næstved skilte har oprindeligt lavet foreningens logo. Det logo, der er i dag, er vedtaget i 2014 af 

HB og repræsentantskabet. Logoet fastholdes, som det er. Problemer med filer skal håndteres af 

det pågældende firma, der bruges ift. tryk, broderi o.l. De foreninger, der egenhændigt har ændret 

i logo, tilskrives ift. overholdelse af det vedtagne logo. 

 

Foreningsseminar: 

Programmet for seminaret udarbejdet af BR tilrettes og godkendes. 

 

Spørgsmål til kassereren vedr. løbske tæver:  

2014 – beslutning i repræsentantskabet om ikke at tage særhensyn ift. deltagelse af løbske tæver i 

konkurrence. Dog anbefales det generelt at tage de hensyn, der er muligt i den enkelte 

konkurrence.  

 

Danske Bank: 

Nye håndteringsmuligheder. Vi ønsker fremadrettet at indføre tegningsregel/tegningsretten. Det 

kræver en vedtægtsændring. Vi betaler ikke minusrenter pt. som forening i Danske Bank.  

 

 

GDPR: 

Fremtidig håndtering af GDPR/samtykke skal varetages af lokalafdelingerne. Der vil blive lavet en 

rubrik på fremtidige indmeldelser, hvor det tilkendegives, at lokalafdelingen har modtaget gyldig 

samtykkeerklæring.  

 

 

4. Repræsentantskabsmødet 2022 

Gennemgang af dagsorden.  

Rollerne fordeles 

Gennemgang af indkomne forslag 

Valg: LB/ TK 

Valg af suppleanter: Bjarke Knudsen/Ulla Petersen – ønsker genvalg 

Valg af revisorer: Villy Skaarup/Benny Lund – ønsker genvalg 

Suppleant: Jørgen Weinkouff – ønsker genvalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Aktivitetskalender 2023 

 

29.-30.4 oprykningskonkurrencer 

26.-27. august udtagelseskonkurrencer kriminalklassen/vinderklassen 

3.9 udtagelseskonkurrence Patruljeklassen 

Udtagelser for sektion 1 onsdage før sektion 2 

22.-24.september DM 2023  

Repræsentantskabsmøde 4.3. 

 

6. Sekretæren orienterer 

Mange henvendelser med ønsker om at overtage politiets hunde.  

Henvendelse fra specialdyrlæge i kæbekirurgi og tandkirurgi med tilbud om foredrag. 

Henvendelse fra Åbenrå PH vedr. DM 2024. Åbenrå tildeles DM 2024, tilskrives. 

Vi udsætter udviklingen af opslagsbibliotek grundet arbejdspres. 

Der orienteres om status på arbejdet med DM 2022.  

Dialog med SOS vedrørende DM-programmet er stadig i gang.  

 

7. AU sektion 1 

Intet nyt 

 

 

 

8. AU sektion 2 

 

Invitation til Øv.11 udsendt.  

HB-medlemmer og udvalgsmedlemmer forventes at deltage som praktisk hjælp ved 

arrangementet. 

 

9. DPU: 

Orientering vedr. kåringer, problematikker og retningslinjer. 

Kommende kåringsmandsseminar.  

Dommeruddannelse – nye programændringer kræver lidt længere tid. 

 

10. Redaktøren orienterer om Politihunden: 

Stille og roligt, der kommer stof ind hver måned. 

 

11. Næste møde: 

18.juni – Fuglsøcentret. 

 

12. Evt.  

Nye grønne bøger, pris 100,-  

Flere indlæringsfiguranter ift. bid ønskeligt.  

 

13. Gennemgang af referat – referatet udsendes inden 8 dage til kommentarer.  

Der gives 8 dage til rettelser, herpå udsendes endeligt referat.  

 


