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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. 

 

 

1: Valg af dirigent 

HB foreslår Axel Ahm. Valg modtages. 

Axel Ahm gennemgår dagsorden. 2/3 er mødt frem, hvorved forsamlingen er beslutningsdygtig.  

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

af 1. februar 2022. 

Gennemgik herefter dagsordenen, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. 

Gennemgik herefter tilstedeværelsen af repræsentantskabsmedlemmer og konstaterede, at 

repræsentantskabet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes § 16.  

3 fuldmagter, som blev læst op, blev godkendt. 

Der var 29 stemmer repræsenteret.  

 

2: Valg af referent 

HB foreslår Vivi Hermansen (VH) 

Vivi Hermansen foreslået - valgt. 
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3: Valg af stemmetællere 

Det konstateres, at der er 3 Ikke-stemmeberettigede tilhørere til stede. 

John Hansen, Brovst og Conny Sander, Galten foreslået - valgt. 

 

4: Formanden aflægger beretning 

 

Formandens beretning 2021 

Indledning 

Så er det igen blevet tid for at aflægge formandens beretning. Vi afholder i år vort repræsentantskabsmøde 

til tiden og ikke med 3 måneders forsinkelse, som det skete sidste år. Det burde egentligt være et udtryk 

for, at normaltilstanden har indfundet sig efter en længere pandemi-periode. Det er den også langt hen ad 

vejen. Covid-19 er ikke et afsluttet fænomen, men restriktionerne er stort set væk, og det giver os en 

mulighed for at fortsætte vores aktiviteter på helt normal vis – dog lige med det in mente – at vi fortsat skal 

udvise ansvarlighed over for hinanden i forhold til smitterisici. Jeg tror jeg undlader at holder større 

skåltaler om, at alt skal være sprittet af, at man ikke må give hånd eller en krammer – det holder alligevel 

ikke med den sociale tilgang, vi har i vores forening. Jeg vil dog anmode om, at man – såfremt man har 

symptomer – undlader at møde frem til arrangementer og dermed udgøre en smitterisiko for de øvrige 

medlemmer, da vi fortsat ikke helt kender udviklingen på covid-19 og senfølgerne af sygdommen. 

Covid-19. 

I mit tilbageblik på 2021 kommer jeg ikke uden om at adressere covid-19 udfordringen. I løbet af 2021 

oplevede vi, at der igen blev indført en række restriktioner, da covid-19 nu var erstattet af Delta-virus, 

hvilket var mere smitsomt end tidligere. Delta-varianten udviklede sig til Omikron 1 og 2, og denne var 

endnu mere smitsom end Delta-varianten, men gjorde i en sammenkædning med det store 

vaccinationsprogram generelt også folk mindre syge. Restriktionerne var imidlertid ikke forbundet med 

forsamlingsforbud eller andet, som kunne begrænse foreningens aktiviteter, og derfor har vi oplevet et 

2021, som har været forholdsvist normalt. I slutningen af året kunne vi så følge med i, at restriktionerne 

gradvist blev afskaffet og i dag kun er opretholdt enkelte steder, hvilket betyder, at hele vores sædvanlige 

legeplads igen kan indtages af hunde og hundeførere. 

Databeskyttelsesforordningen. 

Vi etablerede i 2021 en såkaldt ”fortegnelse”, der dokumenterer vores behandling af personoplysninger, 

dataansvarlige og medlemmernes pligter og rettigheder, ligesom vi indførte samtykkeerklæring. Det har 

forløbet godt, men vi bliver løbende bekendt med, hvor meget der i virkeligheden indgår i den samlede 

lovgivning omkring databeskyttelsesforordningen. Vi sørger løbende for, at tilpasse foreningens 

databehandling i forhold til lovgivningen på området, og det kan betyde, at der en gang imellem vil ske små 

justeringer, enten fordi der kommer nye krav eller fordi vi opdager nemmere og bedre måder at gøre det 

på, men i det store hele er vi tæt på at være på plads. 

Trakasserier 

I min formandsberetning i 2021 talte jeg kort om et emne, som jeg kaldte konflikter. Det var nok mit store 

håb, at det ville give anledning til, at vi håndteret de uenigheder, som var, så de ikke udviklede sig 

yderligere. Derfor besluttede jeg på daværende tidspunkt, at jeg ikke ville tale om konflikter igen. Jeg har 

derfor valgt at kalde overskriften ”trakasserier”, for tendensen er desværre fortsat, og en ting er helt 

sikkert. Vores konkurrenceplads må aldrig udvikle sig til en kampplads. Om det har været sygdom, 



restriktioner eller andet, skal jeg ikke give et endeligt bud på. Faktum er imidlertid, at vi i Hovedbestyrelsen 

og formentlig også ude i områderne har set en fortsat tendens til flere uenigheder vores medlemmer 

imellem. Vi har i det forgangne år oplevet flere sager om uenigheder mellem medlemmer og også 

nedlukning af vores Esbjerg afdeling. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende. Jeg er helt med på, at 

uenigheder kan have såvel positive som negative effekter. De kan være positive, så længe de ikke befinder 

sig på et egentligt konfliktniveau. Uenigheder kan positivt medføre drøftelser og diskussioner, som kan 

være med til at nuancere en udfordring og medføre gode faglige beslutninger og handlingsanvisninger, men 

vi ser desværre, at der er en øget tendens til, at nogle af de uenigheder som opstår – såvel faglige som 

personlige – får lov til at vokse til egentlige konflikter.  

Det ærgrer os i Hovedbestyrelsen, fordi vi har set en del konflikter, som har udviklet sig uheldigt og medført 

hårde ord, tristhed, udelukkelse og karantæner, ligesom de er tidskrævende og kræver meget tid. I 

virkeligheden er jeg bange for, at det netop er vores forenings høje ambitionsniveau, hvor vi gerne vil 

medvirke til at skabe et højt fagligt niveau i vores arbejde med vore hunde og skabe en faglig udvikling, der 

samtidig er grobund for nogle diskussioner, der i nogle situationer har fremmet uenigheden og dermed 

konfliktniveauet, frem for at undergå en god proces, hvor fokus er på at skabe en god faglig udvikling. 

Derfor er jeg også glad for, at der aktuelt arbejdes på et foreningsseminar i maj måned i år, hvor netop 

udviklingen af vores forening vil være hovedtema. Foreningsseminaret skal være startskuddet, hvor en 

række repræsentanter fra foreningen kigger på, hvordan vi skaber en fortsat positiv udvikling af Dansk 

Politihunde Forening, så vi hele tiden kan have spændende og gode konkurrencer og ikke mindst en vision 

for, hvordan vi hele tiden tilpasser vores forening til den almindelige udvikling i samfundet. En vis 

proportionalitet mellem vores virke og samfundets udvikling er nødvendigt, hvis vi kontinuerligt skal være 

en attraktiv forening for dem, der har interesse for hundetræning og konkurrencer. 

Foreningens aktiviteter. 

Når det så er sagt, har vi i det forgangne år igen fået en lang række fremragende oplevelser i vores forening, 

der grundlæggende er både sund og professionel og giver stor værdi at være med i. Der har været afholdt 

rigtig mange gode aktiviteter, og med en meget stor mangfoldighed. Foreningens medlemmer har udvist 

stort engagement og kreativitet, hvilket fremgår af de mange samlinger, som vi selv oplever eller som 

beskrives i artikler i vores foreningsblad. 

Tillad mig blot at nævne nogle stykker fra det forgangne år: Træningsdage, debutantkonkurrencer, 

samtræninger, pakning af brygmesterens julekalender, kåringer, sociale sammenkomster, 

elitehundestævner, plejehjemsbesøg, natøvelser, opvisning, unghundestævner, klubarrangementer, 100-

års jubilæum, diverse klub- og danmarksmesterskaber, figurantkurser og –træning, 

udtagelseskonkurrencer, miljøtræning, biathlon, påskedyster, lokalkonkurrencer for ukårede hunde, stafet-

spor, hjælp til borgere med at finde tabte genstande. 

 Man bliver næsten helt forpustet, og jeg er helt klar over, at opremsningen ikke er udtømmende, men blot 

et udpluk af de aktiviteter, der foregår i foreningen. Samtidig er det et udtryk for, at der i vores forening er 

aktiviteter til alle – uanset ambitionsniveau. Det er sundt – og netop mangfoldigheden er det, vi skal bygge 

på, hvis vi gerne udvikle foreningen og øge vores medlemstal og vores kompetencer.  

DM i Ringsted. 

I 2021 var Hovedbestyrelsen vært for afholdelsen i DM i Ringsted. Der var nedsat en styregruppe, som tog 

opgaven til sig og gjorde klar til endnu et traditionelt, spændende og veludført DM. Deltagerne var 

udfundet gennem udtagelseskonkurrencerne, og alt det, som der kan planlægges for, var planlagt af 

styregruppen. Vi blev igen klar over, at det eneste vi ikke har helt styr på er vejret, og om torsdagen før 

afholdelsen af DM satte efterårets første stormvejr ind. Der var strid blæst, og det regnede kraftigt fra 

morgen til aften, og de forskellige vejmyndigheder måtte sættes ind for at fjerne væltede træer. Ikke de 



bedste odds, når man ved, at alle deltagerne skulle samles i Ringsted dagen efter med indmarch fredag 

aften. 

Der var ikke andet at gøre, end at krydse fingre for opholdsvejr, og det skal jeg da lige love for blev 

imødekommet. Efter torsdagens storm- og regnvejr, brød solen frem og lyste hele DM-stævnet op resten af 

weekenden. Det blev en god weekend med spændende konkurrencer, gode sociale oplevelser og et 

sædvanligt tæt opløb i forhold til de 3 pladser på podiet i hver af de 3 klasser. Det hele endte med 3 nye 

danmarksmestre, der blev kåret ved brandstationen i Ringsted i overværelse af vandbevæbnede 

brandmænd og nogle af de mange tilskuere, der weekenden igennem fandt vej til hovedstandpladsen. 

Lad mig blot konkludere, at det blev endnu et vel tilrettelagt, kreativt og veludført DM, som vi igen i 2021 

kunne være rigtig stolte af. 

Politihunden. 

Vores foreningsblad er fortsat en vigtig del af hele vores foreningskoncept. Jeg synes, det er en glæde 

månedligt at få tilsendt bladet og læse de mange interessante artikler og ikke mindst se de mange gode 

billeder, som vores medlemmer er rigtig gode til at tage rigeligt af. Vi har generelt en rigtig god proces med 

SideomSide. Der foregår – som nævnt nogle gange efterhånden – rigtig mange gode konkurrencer og 

træninger ude i områderne, men udvikling er også vidensdeling. Her har vort blad en rigtig stor betydning, 

da mange af de artikler, der bringes i bladet, kan medvirke som inspiration og oplysning for andre 

medlemmer og dermed er kitten, der på en god og uformel måde kan medvirke til at sikre 

sammenhængskraften mellem de forskellige områder og afdelinger i landet. 

Jeg skal derfor opmuntre jer alle til at være opmærksom på at skrive artikler og indsende fotos til bladet. 

Udvikling i medlemstallet. 

Hvordan går det så med udviklingen i vores medlemstal? Medlemstallet er pr. den 2. marts 2022 1.759 

medlemmer i forhold til 1.706 medlemmer den 12/6 – 2021. 

Antallet af sektion I medlemmer er pr. den 2. marts 2022 91 medlemmer i forhold til 96 sektion I 

medlemmer den 12/6 – 2021. I sektion II er der pr. den 2. marts 2022 1.539 medlemmer i forhold til 1.483 

medlemmer den 12/6 – 2021. På passivsiden var vi i 2021 127 medlemmer. Dette tal er steget til 129 

medlemmer. 

Generelt set er det meget positivt, at medlemstallet er stigende. En let bekymring er det, at antallet af 

sektion I medlemmer er faldet med 5 medlemmer, men jeg vil fortsat arbejde på, at vi bliver flere – også i 

sektion I. 

Afslutning. 

Jeg vil – som sædvanligt – gerne have lov til at takke jer alle for den indsats og gejst, der er vist i 2021, hvor 

corona hele tiden var på sidelinjen, men hvor det var fremsynetheden og det gode foreningsarbejde, der 

fyldte langt det meste i det samlede aktivitetsniveau. Lov mig, at det netop er fremsynetheden, udviklingen 

og det gode foreningsarbejde, der er fokus på. De nævnte uenigheder må gerne være der, men vær 

opmærksom på, at de bliver positive medspillere til drøftelse og udvikling og ikke opnår et konfliktniveau, 

hvor vi skal bruge vores sparsomme tid på personalesager frem for hundearbejdet. Sådan er det generelt 

heller ikke i vores forening, men vi HAR haft for mange sager de seneste år. 

Stor taktil jer engagerede medlemmer og til lederne ude i afdelingerne og områderne for jeres flotte 

arbejde og en stor tak til hovedbestyrelsen og udvalgsmedlemmer for et altid dedikeret og dygtigt arbejde. 

Dansk Politihundeforening står på et ret stabilt fundament. På det fundament skal den fremadrettede 

udvikling bygges, og jeg tror egentlig bare vi mangler at sætte retningen – så kan udviklingen begyndes. Vi 

ses derude. 



Hermed overlades beretningen til repræsentantskabet – godkendt. 

 

 

 

5: Hovedkassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 

 (ved godkendelse meddeles decharge) 

Hovedkasserer Bo Rasmussen gennemgik årets regnskab, der viste et overskud på 334.220,28 kr.  

Der blev i februar blev tilbagebetalt 326.400 kr. til lokalafdelingerne, hvilket svarer til 200 kr. pr. medlem.  

DM-konto: indestående 700.000 kr.  

Driftsresultatet i 2021 er herefter et overskud på 14.745,28 kr.  

Regnskabet godkendt, ligesom der blev meddelt ansvarsfrihed. 

Bo Rasmussen fremlagde herefter budget for 2022, der viser et underskud på 46.200 kr. 

Der vil ikke blive en tilbagebetaling til klubberne i 2022 grundet udgifter til forenings seminar, 

hjemmesiden, medlemskartotek, uddannelse, kurser samt it.  

Budget og tilbagebetaling godkendt. 

 

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. 

 

 7: Fastsættelse af honorarer 

0,- 

Hovedbestyrelsen foreslog at der ikke udbetales honorarer for 2022: 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

 

8: Indkomne forslag 

Der er rettidigt indkommet 3 forslag. 

 



 

Forslag 1 vedr. dommeruddannelse – forslaget stilles af område 3: 

Forslag til repræsentantskabsmøde 2022. 

 Almindelige bestemmelser, pkt.7 Dommeruddannelse/krav. 

 Ændring af krav til indstilling af et medlem til deltagelse i dommeruddannelse.  

Begrundelse, antallet af dommere der kan (og vil) stille til konkurrencer er de seneste år 

faldet drastisk, og dermed er det ofte kun på et hængende hår at det lykkedes at afholde 

konkurrencer. Uddannelse af nye dommer har der ikke været mange af, og en af årsagerne 

kunne skyldes de nuværende meget strikse adgangskrav for at blive indstillet til 

dommerkursus.  

Tiden er nu kommet til at få ændret disse adgangskrav, og samtidig sikre vi ikke får dårligere 

kvalificeret dommere, ved også at ændre på både figurant og dommeruddannelse således at 

der er mere praktisk erfaring når dommer godkendelse opnås.  Med dette tiltag er det muligt 

at anvende de gode ressourcer af medlemmer, hundefører, lokal afdelingsbestyrelser, 

områdeledere og dommeruddanner, der alle kan medvirke til vi fremadrettet får uddannet 

gode og kompetente dommere til at dømme det hundearbejde, vi alle arbejder på at få 

bedst mulig. 

 

 Dommerkursus/ uddannelse. 

Adgangskrav for deltagelse i dommerkursus er indfriet af medlem, når:  

• Medlem har været aktivt medlem af en lokalafdeling i mindst 2 år. 

• Har bestået figurant uddannelsen, og deltaget i konkurrence som figurant  

• Har bestået en kåring med egen hund.  

• Har som hundefører deltaget i minimum tre unghundekonkurrencer i fuldt program. 

• Bestyrelse i lokalafdeling finder medlem egnet til dommergerning, og indstiller 

medlem til Områdeleder.  

• Områdeleder finder medlem egnet, og indstiller til deltagelse i dommerkursus. 

 

 Ny tekst til almindelige bestemmelser pkt.7  

7. DOMMERUDDANNELSE/KRAV: En lokalafdeling kan, når man efter en konkret vurdering i 

samråd med områdelederen har fundet et medlem egnet til dommergerningen, indstille 

medlemmet til deltagelse i dommerkursus, når medlemmet har været medlem af en lokal 

afdeling i mindst 2 år, som hundefører har fået en hund kåret, som HF har deltaget i 3 

unghunde konkurrencer eller højere i fuldt program, og både i teori og praksis har bestået en 

uddannelse som figurant i øvelserne 7 - gerningssted, 8 - spor, 9 – rundering, samt i teori at 

have bestået og i praksis at have gennemgået øvelserne 10 - anholdelsesopgave og 11 - 

frygtløshed for slag, og i konkurrencer har deltaget som figurant i øvelserne 7, 8 og 9. 

Dommerkurser afholdes af områderne og skal bestå af en relevant teoretisk og praktisk 

alsidig undervisning i unghunde - og patruljeklassens program. Kurset afsluttes med en 

praktisk bedømmelse (Dommergodkendelse) af samtlige øvelser. Inden den endelige 

indstilling til praktisk bedømmelse, skal medlemmet i den teoretiske, og praktiske 

undervisning have vist egnethed og forståelse for at dømme efter programmet. Den 



praktiske bedømmelse, Dommergodkendelse, overværes og vurderes af et medlem af 

dommer og programudvalget, der afgør, om medlemmet har bestået og kan godkendes som 

dommer. Ved bestået dommerkursus bliver vedkommende dommer i øvelserne 1-6 og 11 i 

alle klasser, samt i øvelserne 7, 8, 9 og 10 i unghunde- og patruljeklasse.  

B-dommer. 

Nuværende godkendte B-dommer, der har bestået samme dommerkursus og praktiske 

bedømmelse som dem der er godkendte dommere, kan blive godkendt dommer når de 

sammen med godkendt dommer, i konkurrencer har dømt tilfredsstillende i samtlige øvelser.  

PS vedtages ovenævnte forslag bortfalder fremadrettet B-dommer uddannelse. 

 

Forslag 2 vedr. dommeruddannelse – forslaget stilles af DPU: 

 

4. februar 2022 

 

Dommer- og Programudvalget fremsætter nedennævnte forslag ved 

Repræsentantskabsmødet d. 5. marts 2022 til ændring af Almindelige bestemmelser pkt. 7, 

med henblik på at afhjælpe det akutte behov for flere dommere.  

7. Dommeruddannelsen / Krav:  

En lokalafdeling kan, når man efter konkret vurdering har fundet medlemmet egnet til 

dommergerningen, indstille medlemmet til dommerkursus via områdelederen, hvis også 

denne finder medlemmet egnet. Forinden skal medlemmet have været aktivt medlem i 

Dansk Politihundeforening i mindst 2 år. 

Medlemmet skal have deltaget i minimum 3 officielle unghundekonkurrencer eller højere 

klasser i Dansk Politihundeforening og både i teori og praksis have bestået 

figurantuddannelsen i øvelserne 7 –gerningssted, 8 – spor, 9 – rundering, samt i teori have 

gennemgået øvelserne 10 – anholdelsesopgave og 11 – frygtløshed for slag.   Ligeledes skal 

medlemmet have deltaget som figurant i oprykningskonkurrence, udtagelseskonkurrence 

og/eller Danmarksmesterskab i øvelserne 7, 8 og 9. 

Dommerkurser afholdes af områderne og skal bestå af en relevant og alsidig undervisning i 

unghunde- og patruljeklassens program. Kurset afsluttes med en praktisk bedømmelse af 

samtlige øvelser samt en skriftlig prøve. Inden den endelige indstilling til praktisk 

bedømmelse, skal medlemmet i den teoretiske undervisning have vist egnethed og 

forståelse for at dømme efter programmet. Den praktiske bedømmelse og skriftlige prøve 

overværes og vurderes af et medlem af dommer- og programudvalget, der afgør, om 

medlemmet har bestået og kan godkendes som dommer. 

Ved bestået dommerkursus bliver medlemmet dommer i øvelserne 1-6 og 11 i alle klasser, 

samt i øvelserne 7, 8, 9 og 10 i unghunde og patruljeklassen. Dog kan dømmes i alle øvelser i 

alle klasser, såfremt dette sker sammen med en erfaren dommer i alle klasser. 

  

Særlige bemærkninger : 



Medlemmet har været aktivt medlem af Dansk Politihundeforening i mindst 2 år. 

Har bestået figurantuddannelsen, og deltager aktivt ved konkurrencer. 

Har deltaget i minimum 3 officielle unghundekonkurrencer eller højere klasse som 

hundefører. 

Bestyrelsen i lokalforeningen finder medlemmet egnet til dommergerningen. 

Områdelederen finder medlemmet egnet og indstiller medlemmet til dommerkursus. 

Dommeren kan efterfølgende dømme alle øvelser i alle klasser, hvis det sker sammen med 

en erfaren dommer i alle klasser. 

NB!  Reglerne for oprykning som dommer til alle klasser foreslås uændret. 

 

På Dommer- og Programudvalgets vegne 

Axel Ahm, formand 

 

Forslag 3 vedr. vedtægt § 10. Forslaget stilles af Horsens Politihundeforening: 

                        Horsens 09/01/2022  

 

På vegne af bestyrelsen i Dansk Politihundeforening Horsens afd. fremsættes hermed forslag 

til vedtægtsændring i vedtægter for Dansk Politihundeforening.  

Vedtægtsændringen omfatter: §10 Kontingent  

Teksten lyder:  

§10 Kontingent Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på det årlige 

repræsentantskabsmøde. Årskontingent opkræves af lokalafdelingerne ved regnskabsårets 

begyndelse og indsendes senest den 15. april samme år til hovedkassereren.  

Kontingentrestance ud over 2 måneder til lokalafdelingen medfører fortabelse af 

medlemsretten.  

Såfremt særlige omstændigheder gør sig gældende, kan hovedbestyrelsen bevilge et 

mangeårigt medlem kontingentfritagelse.  

Teksten ønskes ændret til: §10 Kontingent  

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på det årlige 

repræsentantskabsmøde. Årskontingent opkræves af lokalafdelingerne ved regnskabsårets 

begyndelse og indsendes senest den 15. april samme år til hovedkassereren.  

Såfremt særlige omstændigheder gør sig gældende, kan hovedbestyrelsen bevilge et 

mangeårigt medlem kontingentfritagelse.  

 

 

Motivation:  



Kontingentrestance ud over 2 måneder til lokalafdelingen medfører fortabelse af 

medlemsretten, er et levn fra dengang hvor posten skulle kunne nå ud med opkrævningen 

gående eller med hestevogn.  

I dag ved alle, hvornår der skal betales til klubben, bankoverførsel kan ordnes inden for 24 

timer på pc eller telefon. Vores digitalt tidsalder gør at de 2 måneder ikke er nødvendigt 

mere.  

Teknisk set kan der sidde medlemmer til områdegeneralforsamling og 

lokalgeneralforsamlinger, der har stemmeret og kan stemme i en retning, og derefter lade 

være med at betale kontingent, men så er skaden sket.  

Derudover føler vi det er et irritationsmoment at skulle vente 2 måneder på at vide hvem der 

er med på holdet i det kommende år. Vi vil jo gerne alle i gang med hundearbejdet.  

Derfor dette forslag til vedtægtsændring.  

På PH Horsens vegne.  

Brian Bjørnskov Formand. 

 

Afstemning: 

Forslag 1 trækkes på den betingelse, at nuværende b-dommere/lokaldommere får mulighed for at blive 

opgraderet til landsdommere, såfremt de vurderes egnet af lokalforening/område. Desuden skal disse 

vurderes af DPU. 

 

Afstemning forslag 2 DPU: 

Enstemmigt vedtaget. 

 

Afstemning forslag 3: 

Enstemmig vedtaget. 

 

 9: Valg i henhold til vedtægternes § 8 

På valg efter §8 er:  

Lars Bræmhøj, formand – villig til genvalg – genvalgt 

Tina Kværnø, redaktør – villig til genvalg – genvalgt 

HB-suppleanter sektion 1 Bjarke Knudsen og Sektion 2 Ulla Petersen – begge suppleanter villige til genvalg – 

Begge genvalgt. 

Revisorsuppleant Jørgen Weinkouff Petersen – villig til genvalg – genvalgt. 

 

10: Eventuelt 

Spørgsmål til hvor langt DPU er ift. programændringer. 



Axel Ahm redegør for tidsrammen og køreplanen.  

Ny høring ift. endeligt forslag 2023.  

 

Anden kommentar: 

Det tager for lang tid at forandre. Giv en melding til områderne, hvor det står.  

Procesbeskrivelse. Debat vedr. indholdet i nye tiltag.  

 

Indkaldelse til seminar: 

Kan områdekassererne komme med?  

Det er ikke så relevant indholdsmæssigt. Der skal trækkes en grænse ift. deltagerantal. 

Spørgsmål til seminar/samling 

Ny pris for Kårings / Resultathæfte ”Grøn” bog 100,- 

Bo:  Hjemmeside – tilslutning af lokalforening.  

Der blev på HB mødet 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.  

Nye passwords – indmeldelse – gdpr – samtykke: 

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

implicerede parter.  

Der arbejdes på en ny og bedre løsning ift. samtykke til 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.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

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. 

 

Pfv. 

Vivi Hermansen 

Sekretær 

 


