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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
onsdag den 10. juni 2020 kl. 10.00 på Gjern Kultur- og Idrætscenter

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

Velkomst ved formanden.
1: DM 2020 v/ Vivi Hermansen
En kort oplæg med hensyn til indkvartering, åbning, indmarch, bespisning m.m. Morgenmad bliver
i husene, hvor der i køleskabet vil være diverse morgenmadsprodukter med mulighed for
opfyldning. Brød bliver leveret ud til husene hver morgen.
Herefter fremvisning af lokaliteterne.
Coronaudfordringer i forhold til kammeratskabsaften og festaften må løses ad hoc ud fra
myndighedernes anbefalinger.
Med hensyn til indkvartering opfordres deltagerne/gæster til selv at finde dem, de vil dele
værelse/hytte med. Der vil mod en mindre merpris være mulighed for enkeltværelse.
Der er sengelinned i hytterne, men håndklæde skal selv medbringes.

2: Meddelelser fra formand
Covid-19: Umiddelbart efter sidste HB-møde lukkede samfundet ned.
DPH fulgte de retningslinjer, som blev udstukket fra regeringen, hvorfor alle aktiviteter blev
indstillet.
Restriktionerne er gradvis blevet lempet, hvorfor der fra den 8. juni igen kunne afvikles
konkurrencer.
Ud fra de nuværende restriktioner besluttede Hovedbestyrelsen, at fra torsdag den 11. juni 2020
kan de almindelige sociale, trænings- og konkurrenceaktiviteter gennemføres efter de almindelige
regler, som er gældende i Dansk Politihundeforening. Baggrunden er, at der nu er givet tilladelse
til indendørs og udendørs idrætsfaciliteter med kropskontakt, og hovedbestyrelsen har vurderet, at
aktiviteterne i Dansk Politihundeforening generelt har mindre kontaktrisici end de fleste af de
idrætsgrene, som der nu er åbnet op for.
Lars udfærdiger skrivelse til hjemmesiden. Bo orienterer områdelederne.
Godkendelse af øvelse 11 figuranter samt Seminar for Områdeledere og områderepræsentanter
udsættes til 2021.
Stor tak til alle for jeres forståelse, især til områdeledelse og bestyrelserne i lokalafdelinger for
jeres måde at håndtere coronakrisen på.
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GDPR (databeskyttelsesloven)
Fortegnelse over hvordan DPH behandler registrerede personfølsomme oplysninger i forhold til
GDPR er udfærdiget.
Alle medlemmer skal give samtykke til den almindelige behandling af de registrerede medlemmers
data i forbindelse med foreningens virke, ligesom nye medlemmer skal give samtykke til anførte ved
indmeldelse.
Fortegnelse og samtykkeerklæring bliver tilgængelig på hjemmesiden.
Hovedkassereren foranlediger samtykkeerklæringer indhentet på nuværende medlemmer.
Politihunden: Som følge af Covid-19 fik SOS store udfordringer med annoncetegning, ligesom
stofmængden var for nedadgående pga. aktivitetsniveauet.
Maj og juni samt juli og august blev slået sammen til 2 elektroniske udgivelser. Maj og august er
normalt begge trykte udgaver.
SOS har i maj og juni kun været i stand til at udbetale 50 % af det aftalte honorar, men fra og med
juli forventes det, at de igen er i stand til at opfylde kontrakten.
Med de sparede omkostninger til udsendelse i forhold til de elektroniske udgaver i maj og august
følger vi stort set budgettet.

3: Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Hjemmesiden: &Rasmussen i færd med at lave den til mobilvenlig version. Der arbejdes på ”live
foto” på forsiden.
Gyldighedsperioden for de tidligere elektroniske hovedlister, som kan anvendes til
lokalkonkurrencer, er blevet forlænget. Link til hovedlisterne:
http://www.danskpolitihundeforening.dk/side/14/Vedt%C3%A6gter,%20konkurrenceprogram,%20
dommersedler%20m.m.
Medlemsdatabasen er blevet opgraderet til ny version af &Rasmussen.
Konkurrenceprogram
Axel havde rundsendt de forslag, som var indkommet i forbindelse med dommermøderne.
Jan Verner havde rundsendt AU I’s tanker og ideer.
DPU vil sammen med Jan Lindgaard og Jan Verner udarbejde oplæg til den videre proces til
eventuelle programændringer.
DM 2021: Styregruppen er Sten Holst, Jan Verner Larsen og Søren Bjeverskov.
Som klasseledere er indstillet: Jan Verne Larsen i Vinderklassen, Mads Skorup i Kriminalklassen
og Torben Dalsgaard i Patruljeklassen. Godkendt af HB.

4: Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Medlemstallet: 1673 pr. 09.06.20.
Tilskud fra bladpuljen er godkendt, men endnu ikke modtaget.
Regnskabet ser fornuftigt ud, idet budgettet bliver overholdt.
Vores likvide beholdning i Sprogforbundet er overført til Danske Bank tillagt de lovede 3 % i
bonusrente - ca. 22.000 kr.
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5: Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Nordisk Mesterskab for Politihunde 2020, som skulle have være afholdt i Sverige, blev aflyst. Det
forventes at Sverige afholder i 2021.
Udtagelseskonkurrencerne: Opgaverne, som er udfærdiget af Torben Dalsgaard Andersen,
Næstved PH, bliver rettet/godkendt af Axel Ahm.

6: Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Udtagelseskonkurrencerne: Opgaverne, som er udfærdiget af Jesper Kragh Hansen, Næstved PH
bliver rettet/godkendt af Axel Ahm.
Alle overdommere og tilrettelæggere er endnu ikke på plads.
Unghundekonkurrence: Tidspunktet havde givet store udfordringer med at finde egnet
sporunderlag. I et område var det blevet besluttet at anvende rullegræs til spor og gerningssted.
Erfaringen i området er, at rullegræs er betydelig sværere at gå på end almindeligt græs. Den
arrangerede lokalafdeling og områdelederen valgte derfor - uden at forespørge AU/DPU - at
oplyse sporunderlaget forud for konkurrencen, så deltagerne havde mulighed for at træne på
rullegræs.
HB finder ikke denne fremgangsmåde acceptabelt - særligt i forhold til de
bestræbelser/foranstaltninger der de seneste år er gjort for at undgå snyd. HB opfordrer til, at der
findes et andet sporunderlag til konkurrencer. Jan Lindgaard kontakter områdeleder og
tilrettelægger.

7: DPU orienterer
DM: Axel bliver ”tovholder” i forhold til rettelse/godkendelse af opgaver og arealer.

8: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Afbud fra Redaktøren

9: Eventuelt
Ingen indlæg.

10: Berammelse af næste møde
Fredag den 25. september kl. 09.00 på Gjern Kultur- og Idrætscenter.

p. f. v.
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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