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E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening.dk

REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
Lørdag den 7. marts kl. 09.00 Scandic Odense

Fremmødte: Lars Bræmhøj, Jørgen Weinkouff, Jan Verner Larsen, Bo Rasmussen, Jan Lindgaard,
Palle Lorentzen, og Erik Goth-Eriksen fra HB.
Didde Riber fra AU og redaktør Tina Kværnø.
Axel Ahm, Carsten S. Hansen og Sten Holst-Christensen fra DPU.

1:
Meddelelser fra formand
Databeskyttelsesforordningen/databeskyttelsesloven: Udkast til fortegnelsen, hvor DPH’s
behandling af oplysningerne dokumenteres, er på vej. Afventer juridisk vurdering.

2:
Meddelelser fra sekretær - herunder status på projekter.
Personsag: Bestyrelsen i lokalafdeling havde tildelt et medlem 6 måneders karantæne, idet den
pågældende i flere tilfælde havde haft en adfærd, som var til skade for foreningens trivsel, ligesom
den pågældende havde blandet sig i bestyrelsens arbejde.
Karantænen anket. Sagen undersøgt af Jørgen.
Partindlæg indhentet fra bestyrelsen, områdelederen sektion II samt fra det pågældende medlem.
HB, som har behandlet sagen, har besluttet at afvise anken.
De implicerede parter er underrettet.
Vestjyllands PH har kun 4 medlemmer, hvorfor HB har anmodet bestyrelsen om en plan for at
tiltrække nye medlemmer.
Desuden fik bestyrelsen indskærpet, at vedtægterne skal godkendes af HB, samt at vedtægterne skal
følges.
Hvis det ikke er muligt at efterleve vedtægterne på baggrund af medlemstallet, så skal vedtægterne
ændres. Som udgangspunkt kan der ikke gives dispensation til at fravige vedtægterne.
DM 2021: Bestyrelsen i Skovbo PH har meddelt, at de ikke ønsker at være arrangør af DM.
HB besluttede at overtage ”værtsrollen” med Sten Holst som tovholder. Sten vil frem til næste HBmøde få nedsat en styregruppe, ligesom indkvartering, hovedstandplads samt klasseledere inkl.
arealer vil være på plads.
DM Drejebog/Guide, som Bo har revideret, blev godkendt.
Medlemskartotek: Klaus nåede i mål med hovedlisterne, så de kan oprettes på forhånd, hvorefter
startnumre kan opdateres efter lodtrækningen på konkurrencedagen.
Hjemmeside til mobilvenlig version er under udvikling via ”&Rasmussen”.
Øre- og halekuperede hunde: Fra 1 januar 2021 bliver der mulighed for dispensation til at stille i
konkurrencer. Kuperingen skal være foretaget af veterinære årsager, hvorfor dokumentation bl.a. i
form af fotos skal foreligge.
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3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Driftsoverskuddet for 2019 blev ultimo februar 2020 udbetalt til lokalafdelingerne med 200 kr. pr
antal aktive medlemmer den 31.12.19.
Tilskud fra Rigspolitiet er modtaget.
Politiets Sprogforbund, hvor DPH har størstedelen af den likvide beholdning stående, har
fremsendt tilbud på, at hvis kontoen nulstilles, vil der blive tillagt 3 % i rente ved udbetalingen. Der
er p.t. ikke den store forskel på renten i Danske Bank og Sprogforbundet, hvorfor HB besluttede at
acceptere tilbuddet. Der vil blive undersøgt for evt. alternative investeringer via Danske Bank for at
undgå negative renter.

4:
Repræsentantskabsmøde 2020
HB foreslår Axel Ahm som dirigent og Jørgen Weinkouff, som referent.
Forslag: Der er modtaget 1 forslag, som er beskrevet i referat fra HB møde den 25. januar.
Valg: Formand, Redaktør, Hovedbestyrelsessuppleanter, Revisorer og Revisorsuppleant har alle
tilkendegivet, at de er villige til genvalg.

5:
Aktivitetskalender 2021
Repræsentantskabsmøde
Oprykningskonkurrence - Kriminalklassen
Oprykningskonkurrence - Patruljeklassen
Udtagelseskonkurrence - Kriminal- og Vinderklassen sektion I
Udtagelseskonkurrence - Kriminalklassen sektion II
Udtagelseskonkurrence - Vinderklassen sektion II
Udtagelseskonkurrence - Patruljeklassen sektion I
Udtagelseskonkurrence - Patruljeklassen sektion II
DM HB - Scandic Ringsted

lørdag den 6. marts
lørdag den 24. april
søndag den 25. april
onsdag den 25. august
lørdag den 28. august
søndag den 29. august
onsdag den 1. september
søndag den 5. september
24. - 26. september

6:
AU sektion I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Revidering af konkurrenceprogram: Udkast, som er under udarbejdelse, skal sendes ud til sektion
I medlemmerne via områdelederne.

7:
AU sektion II orienterer
Godkendelse af øv. 11 figuranter den 15. - 17. maj på Axelhus ved Lundeborg. Indbydelse er
udsendt til områdelederne. Lørdag vil der fortrinsvis være træning, mens selve godkendelsen vil
foregå søndag. Efterfølgende vil ”formen” blive evalueret.

8:
DPU orienterer
Oprykningskonkurrencerne: Opgaverne, som er udarbejdet af Jørgen Thomsen Dronninglund PH,
er blevet rettet/godkendt af Sten Holst og Jan Lindgård. De er ikke sendt ud, idet mangler en del
overdommere og tilrettelæggere.
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Dommerkursus er afholdt i 6 områder. Kun område 7 mangler. 115 har deltaget.
Dommer godkendelse har været afholdt i område 1. Den 15. marts er der godkendelse for område
5 og 6.
Revidering af konkurrenceprogram: Axel samler de indkomne forslag, og fremsender dem til HB.
Almindelige bestemmelser pkt. 6: Forhold i forbindelse med konkurrence – Bortvisning:
Spørgsmål fra område 1 til prøven hos Kåringsmanden: Skal øv. 11 bestås for at få lov til at gå
videre til øv. 9. DPU og HB enige om, at både øv. 11 og øv. 9 skal bestås for at få lov til at deltage i
konkurrencer igen. Anførte vil blive tilføjet i Dokument for Kåringsmænd efter næste møde med
kåringsmændene.

9:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Stadig fint med foto/indlæg.

10: Eventuelt
Elektronisk Hovedliste på hjemmesiden, som mange lokalafdelinger anvender ved lokale
konkurrencer, ”udløber” i 2020. Bo kontakter Klaus W. Hansen, Sønderborg PH, som har udviklet
hovedlisten, for at få den forlænget.
Seminar for områdeledere og områderepræsentanter afholdes lørdag den 16. maj på Axelhus ved
Lundeborg. Emner bliver bl.a. medlemskartotek, hovedlister og overdommerfunktionen. Der skal
være tilslutning for mere end halvdelen for at seminaret afholdes.

11: Berammelse af næste møde
Onsdag den 10. juni kl. 10.00 Landal Søhøjlandet i Gjern.

p. f. v.

Jørgen Weinkouff
sekretær
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