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R E F E R A T 
 

 

Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. 
 

 

Lørdag den 12. juni 2021 kl. 13.00 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Scandic Odense, 

Hvidkærvej 25, Odense. 

 

Formand Lars Bræmhøj bød repræsentantskabet samt tilhørere velkommen. 

 

Formanden bad herefter forsamlingen rejse sig og med ham mindes de medlemmer af Dansk 

Politihundeforening, der siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde er afgået ved døden. 

 

”Æret være deres minde” 
 

Herefter gik man over til behandling af dagsordenen jfr. vedtægterne. 
 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent: 

 

Axel Ahm foreslået - valgt. 

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indvarslet 

ved mail af 11. maj, ligesom indkaldelsen var blevet lagt ud på hjemmesiden. 

 

Gennemgik herefter dagsordenen, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. 

 

Gennemgik herefter tilstedeværelsen af repræsentantskabsmedlemmer og konstaterede, at 

repræsentantskabet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes § 16.  

2 fuldmagter, som blev læst op, blev godkendt. 

Der var 30 stemmer repræsenteret.  

 

 

Pkt. 2: Valg af referent:  

 

Jørgen Weinkouff foreslået - valgt. 

 

 

Pkt. 3: Valg af stemmetællere: 

 

Tina Kværnø og Mikkel Othar Olsen foreslået - valgt. 
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Pkt. 4: Formanden aflægger beretning: 

 

Formand Lars Bræmhøj fremlagde sin beretning sålydende (afskrift): 

 

Indledning 

Det er en speciel følelse at stå og aflægge formandens beretning for repræsentantskabet i dag – ca. 

3 måneder senere end den burde være holdt. Specielt på grund af de ca. 15 måneder der er gået, 

siden jeg aflagde beretningen i 2020 og specielt fordi vi nu endelig kan afholde 

repræsentantskabsmødet og se fremad mod en mere almindelig hverdag omkring den 1. september 

2021 efter at de seneste politiske forlig blev meldt ud i torsdags. 

 

Covid-19 

Den 11. marts 2020 blev jeg ringet op og gjort bekendt med, at jeg skulle møde ind på min 

arbejdsplads og deltage i et ITV-møde i forbindelse med det pressemøde, som statsministeren, 

sundhedsmyndighederne og politiet ville afholde kl. 1800 vedrørende situationen omkring Covid-19. 

Det blev startskuddet til en meget specielt år, hvor en lang række restriktioner, der skulle begrænse 

udbredelsen af corona-virus, kontinuerligt blev meldt ud, blev opretholdt eller ophørte. Der er ingen 

tvivl om, at de mange restriktioner havde stor betydning for alle, både i forholdet til privatlivet, men 

også foreningslivet – herunder i Dansk Politihundeforening. 

Forsamlingsforbuddet havde den største betydning. Antallet af personer, der måtte samles på et sted 

med fælles formål, blev meget hurtigt skaleret ned, og det betød, at flere konkurrencer og fælles 

træninger ikke kunne afvikles, ligesom vi undervejs nok har siddet hjemme om aftenen og i weekenden 

på tidspunkter, hvor vi hellere ville have været ud og træne hund og pleje socialt omgang med 

foreningens øvrige medlemmer. 

Hovedbestyrelsen forsøgte at holde trit med udviklingen i forhold til at kunne melde ud, hvad de 

løbende restriktioner betød for foreningens aktiviteter og under hvilke omstændigheder, de kunne 

afholdes.  Nogle gange kunne der efterlyses en hurtigere udmelding, men ofte kom udmeldingerne fra 

et pressemøde, hvor hensigten blev oplyst, men hvor lovbekendtgørelserne ikke fulgte med, og vi var 

derfor ikke bekendt med, hvordan vi skulle tolke udmeldingerne, inden vi havde læst – og forstået – 

lovbekendtgørelserne. Derfor har kommunikationen været svær og lidt langsom – og det har 

selvfølgelig fyldt en del hos de medlemmer, der har stået med diverse ansvarsområder og været i tvivl 

om, hvorvidt de var gennemførlige eller ej. Vi har imidlertid ville være på sikker grund, inden vi 

meldte ud, hvad udmeldingerne gav anledning til. Det er ansvarlighed. 

Og lad mig sige med det samme. Dansk Politihundeforening har været rigtig gode til at udvise den 

ansvarlighed vores gode ry og rygte kræver i forhold til at følge sundhedsmyndighedernes 

anbefalinger og de pålagte restriktioner, og det må vi gerne være lidt stolte af. Jeg ved, hvor meget 

foreningslivet i DPH fylder, og accepten af, at vi havde en ganske særlig situation, og derfor måtte 

gøre meget mindre af det vi meget gerne ville, har været eksemplarisk gennem hele corona-forløbet. 

Hen over sommeren 2020 begyndte smitteudbruddene at falde, og der blev langsomt åbnet op for en 

række aktiviteter. Det gjorde blandt andet, at vi pludselig så muligheden for, at vi alligevel kunne 

afholde vores DM i Silkeborg. Da tiden for DM oprandt, var det fortsat med en lang række 

restriktioner, og vi var helt bevidste om, at vi ikke kunne afholde DM på samme måde, som vi normalt 

afvikler stævnet med mange folk på standpladsen og masse-socialt samvær om aftenen, og vores 

arrangører måtte i hele perioden op til stævnet tænke i muligheder frem for begrænsninger for at 

sikre, at arrangementet kunne gennemføres.  
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Det blev – trods de mange restriktioner – et vanligt fantastisk DM, hvor vi gjorde meget på en anden 

måde, men hvor vi mest af alt viste, at vi var omstillingsparate, at der var den nødvendige 

sammenhængskraft i vores organisation, og at DPH består af en lang række fantastiske mennesker, 

der gik på med krum hals. Det kommer jeg tilbage til senere. 

I efteråret tog smitten til, og nu blev mundbind, corona-test og på det sidste også corona-pas en fast 

del af hverdagen. Det betød igen restriktioner for vores forening, der blev ramt af yderligere 

stramninger af forsamlingsforbuddet og igen måtte indstille konkurrencer og træninger og mange 

måtte aflyse de lokale generalforsamlinger, mens nogle få tænkte i alternative løsninger, herunder 

udendørs generalforsamlinger. I HB valgte vi imidlertid den holdning, at vores generalforsamlinger 

godt kunne tåle en udsættelse, henset til de helt særegne udfordringer pandemien gav anledning til. 

Nu står vi så her den 12. juni 2021. Vores repræsentantskabsmøde kan afholdes – vi skal stadig bruge 

mundbind og have coronapas, men mundbindet kan aflægges på mandag og efterhånden kan jeg – 

når jeg kigger rundt i salen – konstatere, at flere af os nok har ramt en alder, hvor vi har fået tilbudt 

og modtaget 1 eller 2 stik og dermed er vaccineret.  

Det betyder omvendt, at vi nu er ved at være tilbage på fuld styrke og den seneste aktivitet ude i 

lokalområderne tyder også på, at vi nu igen er i gang med at indfri foreningens formål om at lade 

foretage kåringer af civile hunde og lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk 

politihundearbejde. Håbet er, at nogle gode vaner fra året der gik kan bibeholdes, men at vi ellers 

kan leve et normalt foreningsliv fremover. 

 

Politihunden 

Vores medlemsblad har selvfølgelig også været ramt af de hårde restriktioner. For det første har der 

jo ikke været de samme aktiviteter at skrive om, og samtidig blev ”Side Om Side” også ramt. Det 

betød, at vi i starten af 2021 har måtte slå udgivelserne i januar og februar samt udgivelserne i marts 

og april sammen, ligesom udgivelserne kun udkom elektronisk. Tillad mig dog at anføre, at 

kreativiteten absolut har været til stede hos medlemmerne. Da vi ingen aktiviteter havde, begyndte 

flere at gå tilbage i tiden og revitaliserede tidligere oplevelser og billeder, hvilket altid giver 

anledning til god nostalgi og godt læsestof. 

Allerede nu ved vi imidlertid, at antallet af indlæg til næste nummer af bladet er meget få, så husk nu 

hele tiden at opmuntre hinanden til at skrive om de gode oplevelser I har ude i områderne. Det er 

god læsning for foreningens øvrige medlemmer. 

 

Databeskyttelsesforordningen. 

På baggrund af den nye databeskyttelsesforordning var Dansk Politihundeforening nødt til at kigge 

lidt dybere i det samlede regelsæt i forhold til at vi som forening er omfattet af reglerne i 

databeskyttelsesforordningen, der handler om, hvornår og hvordan vi må indsamle og behandle 

oplysninger. På den baggrund valgte vi at udarbejde en såkaldt ”fortegnelse”, der dokumenterer 

vores behandling af personoplysninger og oplyser om dataansvarlig og medlemmernes pligter og 

rettigheder. Fortegnelsen var en nødvendighed og vi måtte også sikre os, at der i hele foreningen blev 

indhentet samtykkeerklæring fra medlemmerne, så vi sikrer os, at vi arbejder ud fra et fælles 

grundlag. 

 

Danmarksmesterskabet i Silkeborg 

Som nævnt valgte HB i tæt samarbejde med DPH Silkeborg, at gennemføre DM i terrænet omkring 

Gjern på trods af, at forsamlingsforbuddet var sænket til 50, og der nu var krav om brug af mundbind 
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ved spisning i restaurationsvirksomheder, når man ikke sad på sin plads. Det var samtidig vigtigt, at 

vort DM ikke blev en smittekilde. DM blev derfor afholdt under stærkt restriktive forhold, hvor vi blev 

indkvarteret i hytter, hvor program, vejledning til øvelserne, startnumre mv. var pakket og lagt klar 

til deltagerne i de enkelte hytter, så man behøvede ikke at rette henvendelse på stævnekontoret. Maden 

blev leveret direkte til hytterne og alle sociale aktiviteter og sektionsmøder blev aflyst. 

Hovedstandpladsen var uden teltholdere, og der var ingen indmarch og fællesfoto. Derudover måtte 

der på intet tidspunkt være mere end 50 personer til stede på hele standpladsen. 

Men DM viste, at når såvel arrangører, hjælpere og deltagere er indforstået med præmisserne for at 

kunne afvikle stævnet, så kunne det blive et godt og vellykket DM, og det blev det. Masse af gode og 

spændende øvelser, der gav anledning til meget flot hundearbejde. Hygge under kontrollerede former 

i hytterne og så en logistik, der fortjener den allerstørste respekt. De nye Danmarksmestre blev fundet 

og kåret, mens deltagerne så til fra deres hytter, og i virkeligheden manglede kun det traditionelle 

vandbad. 

 

Ny PH Vesthimmerland. 

Den 1. marts 2021 blev der – via zoom – afholdt stiftende generalforsamling i Dansk 

Politihundeforenings afdeling Vesthimmerland, hvilket betød, at vi fik en ny lokalforening i 

foreningen. Jeg ved, at der er gjort et stort arbejde for at få etableret lokalforeningen, og vi ser nu 

frem til, at vi i løbet af sommeren får lejlighed til at mødes ved en ordentlig reception, hvor vi kan 

fejre projektet – som Holger vist skrev i sin velkomsthilsen. 

 

Herudover har DPH Frederiksværk skiftet navn til Frederiksværk-Gribskov. 

 

Udviklingen i medlemstallet. 

Udviklingen i medlemstallet er mange gange udtryk for vores forenings aktuelle form. 

Medlemstallet er pr. 12/6 - 2021 1.706 medlemmer i forhold til 1754 pr. den 30/12 – 2012. hvilket 

stort set betyder et status Quo. 

Nedgangen blandt sektion I medlemmer blev bremset i 2020, hvor der var 97 medlemmer, hvilket 

var en fremgang på 31 procent på bare 2 år. Pr. den 12/6 2021 var der 96 medlemmer i sektion I. I 

sektion II var der i 2020 1538 medlemmer, hvilket var et fald på 0,6 procent i forhold til året før. 

Dette fald er fortsat, og vi er i dag 1483 medlemmer. På passivsiden var vi i 2020 127 medlemmer 

og det er vi stadig. Overordnet set er tilfredsstillende i en lang periode, hvor vores aktivitetsniveau 

har været kraftigt påvirket af covid-19 restriktionerne.  

 

Konflikter. 

I 2020 havde jeg i min beretning et afsnit, der hed engagement. Jeg valgte denne positive tilgang, 

da engagement er en ren guldmedalje i drivkraften af det store arbejde, der skal til for at drive 

vores aktiviteter, sammenhold og gode idéer i vores forening, Desværre har medaljen også en 

bagside. Bagsiden er de konflikter, som engagementet kan medføre. I HB har vi også i det 

forgangne år måtte behandle nogle konflikter. Derfor har jeg i år valgt at bruge det ord som 

overskrift. Det er vigtigt, at vi kontinuerligt opdaterer os på bagsiden af medaljen og har modet og 

viljen til at gribe ind på et tidligt tidspunkt, så konflikter tjener det gode formål – nemlig at udveksle 

forskellige argumenter og medvirke til gode løsninger. Det modsatte er nemlig, at de i stedet 

udvikler sig til uhensigtsmæssig dialog og handling og kan ende ud i dårlig opførsel, beskyldninger 

og magtkampe, og det vil aldrig kunne tjene vores forening. 
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Det er derfor mit håb, at vi bliver ved med at stå sammen om at finde fælles løsninger, også når vi i 

udgangspunktet ikke er helt enige, og at vi giver plads til forskellighed inden for rammen af vores 

formål. Vi skal ikke undgå vores store engagement – vi skal bare også turde at kalibrere det en 

gang imellem. 

 

Afslutning 

Afslutningsvis vil jeg gerne have lov til at sige medlemmerne tak for at have holdt ud og holdt ved i 

15 måneder fyldt med manglende muligheder for træning og konkurrencer, brug af sprit og mundbind 

og med en konstant manglende viden om, hvad vi kunne gøre bare 14 dage frem. Tak for det 

engagement, der tydeligt ses, nu hvor vi successivt er gået i gang med genåbningen og tak for jeres 

kreativitet i forhold til fortsat at være lidt aktiv omkring såvel træning, som artikler til 

”Politihunden”. Nu skal vi igen beskæftige os med det, som ynder mest. At udvikle det gode 

samarbejde mellem hund og hundefører. At udviklingsmulighederne er store, kan man blandt andet 

se i den udvikling, der aktuelt foregår i politiet. Vandsøgningshunde er nu certificeret og efterhånden 

er det kun fantasien, der sætter grænsen. 

Også en stor tak til ledere ude i afdelinger og områder for jeres flotte arbejde samt et tak til 

hovedbestyrelsen og udvalgsmedlemmerne for et altid stort og ihærdigt arbejde. Jeg ser frem til en 

stabil og konsolideret genåbning i 2021 og rigtig mange gode og spændende konkurrencer. En 

genåbning, hvor vi tager den gode corona-læring med os og i øvrigt igen viser vores dygtige arbejde 

med vore hunde frem for borgerne. Vores fællesskab og engagement skal nok finde vejen igennem 

eller uden om disse udfordringer. 
 

Hermed overlades beretningen til repræsentantskabet. 

Ingen indlæg. 

  

Beretningen godkendt.  

 

 

Pkt. 5: Hovedkassereren fremlagde det reviderede regnskab: 

 

Hovedkasserer Bo Rasmussen gennemgik årets regnskab, der viste et overskud på 1.115.362,40 kr.  

Overskuddet skal ses i lyset af, at der i februar blev tilbagebetalt 344.200 kr. til lokalafdelingerne, 

hvilket svarer til 200 kr. pr. medlem, samt at vores indestående i Sprogforbundet på 704.647,31 

blev overført til kontoen i Danske Bank. 

Driftsresultatet i 2020 er herefter et overskud på 66.515,09 kr.  
 

Regnskabet godkendt, ligesom der blev meddelt ansvarsfrihed. 

 

 

Bo Rasmussen fremlagde herefter budget for 2021, der viser et overskud på 107.800 kr. 

Driftsoverskuddet for 2020 blev ultimo februar 2021 udbetalt til lokalafdelingerne med 200 kr. pr 

antal aktive medlemmer den 31.12.20. 

 

 

Budget og tilbagebetaling godkendt. 
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Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent: 

 

Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent. 

Kontingent for 2022: kr. 250,- for aktive pr. år 

    kr. 150,- for passive pr. år 

 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

 

Pkt. 7: Fastsættelse af honorar: 

 

Hovedbestyrelsen foreslog at der ikke udbetales honorarer for 2021: 

 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

 

Pkt. 8: Indkomne forslag: 

 

Ingen forslag indkommet 

 

 

Pkt. 9: Valg i henhold til vedtægternes § 8: 

 

Valg af hovedkasserer:   Bo Rasmussen foreslået - genvalgt. 

 

Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer - sektion I: 

      Jørgen Weinkouff ønsker ikke genvalg. 

      Jan Verner Larsen foreslået - nyvalgt. 

      Søren Bjeverskov foreslået - genvalgt. 

 

Hovedbestyrelsesmedlemmer - sektion II: 

      Palle Lorentzen foreslået - genvalgt.   

      Erik Goth-Eriksen ønsker ikke genvalg. 

      Vivi Hermannsen foreslået - Nyvalgt. 

                                                                             

Valg af hovedbestyrelsessuppleanter:  

      Bjarke Knudsen, sektion I foreslået - genvalgt. 

      Egon Bak, sektion II ønsker ikke genvalg. 

      Ulla Petersen foreslået - Nyvalgt. 

  

Valg af revisorer:    

      Villy Skaarup foreslået - genvalgt. 

      Birgitte Jensen ønsker ikke genvalg. 

      Benny Lund, som er revisorsuppleant, foreslået - Nyvalgt. 
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Valg af revisorsuppleant:  Benny Lund valgt til revisor. 

      Jørgen Weinkouff foreslået - Nyvalgt. 

 

 

Pkt. 10: Eventuelt: 

 

Revidering af konkurrenceprogrammet:  

Axel Ahm gennemgik oplægget, som herefter vil blive sendt til høring i områderne og 

lokalafdelingerne. 

En kort meningsudveksling om emnet. 

DM 2022: 

Jørgen Weinkouff: Ingen har meldt sig som arrangør, selvom der 2 gange er udsendt mails til 

områdelederne med mulige løsningsmodeller. Østsjællands PH har meldt sig som arrangør af DM 

2023. 

Jan Bredevang: Område 1 har talt om at arrangere et DM med Området, som arrangør, men han 

tør ikke love, at de har mulighed i 2022. 

Jan Skov: Emnet er på Områdemødet i næste uge. 

Martin Blaabjerg tager ligeledes emnet med på Områdemødet. 

Flemming Hartvig: Ingen i området har p.t. mulighed for at arrangere. 

Ulla Petersen: Ikke aktuelt for Område 5, idet DM både i år og i 2023 afholdes i område 5. 

Mikkel Olsen: Område 6 har store udfordringer med at finde egnede arealer. 

Det blev aftalt, at områdelederne undersøger, hvornår det enkelte område eventuelt har mulighed 

for at arrangere DM. Returmelding senest den 1. juli. 

Overdommere Udtagelsen: 

Jan Lindgaard: Der er stadig områder, som ikke har meddelt, hvem der skal være overdommere 

til Udtagelsen. ”Tag jer nu sammen”. Opgaverne bliver ikke udsendt før alle overdommere er på 

plads. 

Hjemmeside: 

Bo Rasmussen: En kort præsentation af foreningens hjemmeside, som ”går i luften” i den nærmeste 

fremtid. Der vil efterfølgende blive udsendt information ud om, hvordan områder og lokalafdelinger 

bliver koblet på. 

Godkendelse af øv. 11’s figuranter: 

Jan Skov og Conny Sander savnede begge bedre information og koordinering af træningssamlinger 

i ves i forhold til øst. 

Jan Lindgaard: Der har været afholdt samling i øst. Den i vest er under planlægning. 

Dommer forhold: 

Flemming Hartvig: Der har været en kraftig nedgang i antal dommere, hvorfor han ønskede at 

optagelseskravene til dommeruddannelsen blev lempet. Ellers bliver der udfordringer med at 

afholde konkurrencer. 

Axel Ahm: DPU kigger på forholdet. 

Flemming Hartvig: Ønskede ligeledes, at overdommerne til Oprykningskonkurrencerne må være 

fra eget område, som i Unghundeklassen. 

Axel Ahm: Det kræver ændring i Almindelige Bestemmelser. 
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Hundetræningsområder: 

Jan Skov spurgte ind til aftalen med Skov- og Naturstyrelsen. 

Lars Bræmhøj får aftalen ”synliggjort”. 

Oprykningskonkurrencer: 

Martin Blaabjerg: Var det ikke en ide, at oprykningskonkurrencerne blev afholdt i industriområder, 

bl.a. for at minimere ”presset” på vores almindelige træningsområder. 

Axel Ahm: Det vil nok kræve, at den daglige træning også kan foregå i industriområder. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

 

Formand uddelte herefter gaver til de 2 afgående HB- medlemmer Erik Goth-Eriksen og Jørgen 

Weinkouff. 

 

Formanden takkede afslutningsvis for en god debat, ligesom han takkede dirigenten for god 

mødeledelse, hvorefter han sammen med forsamlingen afsluttede repræsentantskabsmødet med et 

trefoldigt leve for Dansk Politihundeforening. 

  

Mødet slut kl.14.55. 

 

 

Jørgen Weinkouff 

Referent 

 

 


