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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
Lørdag den 25. januar kl. 09.30 på Scandic Odense

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

1: Meddelelser fra formand
Velkomst til John Hansen, Brovst PH, som er nyt medlem af AU II. Sten Holst-Christensen, som er
nyt medlem af DPU, var fraværende, idet han afviklede dommervedligeholdelseskursus på Fyn.
Tilskud fra Rigspolitiet er ansøgt.
DM 2019: Stor tak til Nykøbing F. PH for et godt og veltilrettelagt DM. På alle mulige måder et
super DM -både m.h.t. indkvartering, hovedstandplads og øvelser.
Især stor ros til håndteringen af indmarchen. HB ser ingen problemer i at godkende indmarch ved
åbning af DM fremadrettet, hvis indmarch kan afvikles under lignende forhold. Der skal være fokus
på at undgå trange passager/gågader, som stresser hundene unødigt, samt længden af ruten.
Afregning: Trods rykkere var de sidste bilag først blevet fremsendt til Bo medio januar, hvor
regnskabet for 2019 var afsluttet, ligesom der var uenighed Bo og Nykøbing F imellem, hvilke
udgifter jfr. de fremsendte bilag Hovedforeningen dækker. Efter en kort debat blev konklusionen, at
Hovedforeningen dækker de udgifter, der rettidigt er fremsendt med godkendte bilag, samt at
Hovedforeningen fremadrettet kun dækker de udgifter, som er anført i drejebogen, samt at bilag fra
DM skal fremsendes til hovedkassereren senest den 15. november.
Bo redigerer drejebog i forhold til anførte.
Databeskyttelsesforordningen/databeskyttelsesloven: Justitsministeriet udsendte i december 2018
en Vejledning til foreninger med hensyn til behandling af personoplysninger.
Ud fra vejledningen håndterer DPH anførte oplysninger efter reglerne, men det anbefales, at der
udarbejdes en fortegnelse, hvor DPH’s behandling af oplysningerne dokumenteres.
Lars udfærdiger udkast til anførte fortegnelse.
Generelt er der en tendens til, at der er lidt for meget uro rundt omkring i lokalafdelingerne, som
tager HB’s tid, men som samtidig også er ødelæggende for foreningslivet. Lars opfordrede til at
have fokus på ”den gode tone” både verbalt og skriftligt.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
DM 2020 - Silkeborg PH: Styregruppen ønsker indmarch - længde ca. 800 m.
Godkendt af HB under betingelse af, at indmarchen afvikles under samme ”vilkår” som i 2919.
DM 2021 - Skovbo PH: Keld Andersen have fremsendt skrivelse, hvori han oplyste, at der ikke er
opbakning til at afholde DM 2021 fra den nuværende bestyrelse, idet de ikke følte, at de var blevet
tilstrækkeligt orienteret af Sten Holst.
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Sten Holst havde fremsendt svarskrivelse, hvori han anførte, at han havde orienteret Keld Andersen
løbende. Han havde forventet, at Keld Andersen orienterede bestyrelsen.
Hvis ikke den nye bestyrelse i Skovbo PH vil bakke op om DM, så er Sten villig til at arrangere DM
for HB.
HB afventer udmelding fra Skovbo PH, som afholder generalforsamling den 26. januar.
DM 2022 og fremad - P.t. ingen ansøgere.
Medlemskartotek: Der arbejdes på, at de deltagende hundeførere også kan opdateres på
hovedlisten inden konkurrencestart, hvorefter startnumre tilføjes på konkurrencedagen efter
lodtrækning.
Håber det kan være klar til Unghundeoprykningen her i foråret.
Repræsentantskabsmøde: Afholdes i år på Scandic Odense, idet der er optaget både i Nyborg
Idræts- & Fritidscenter og Nyborg Hallerne.
Dirigent: Axel Ahm er villig til at påtage sig opgaven.
Valg: Formand og redaktør er begge villige til genvalg.
Kåringsmand i område 7: Jes Høg Thorsen har meddelt, at han ønsker at fratræde som
kåringsmand pr. 31.12.19.
Område 7 har indstille Parly Carlsen som ny kåringsmand.
Ud fra en samlet vurdering kan HB ikke godkende Parly Carlsen som kåringsmand.
Det har intet med Parly’s hundemæssige kvalifikationer eller menneskelige egenskaber, men
udelukkende med baggrund i de hundefaglige kompetencer i Bornholm PH samt for at undgå
habilitetsproblemer.
Bornholm PH består p.t. af 13 aktive medlemmer, hvoraf 2 har bestået figurantuddannelsen i øvelse
11.
Med de forholdsvis få medlemmer og figuranter kan der meget nemt blive sammenfald mellem dem,
der medvirker i den daglige træning, dem der medvirker til en prøvekåring, og til dem der
efterfølgende skal medvirke til en kåring. Henvisning til ”Dokument for Kåringsmænd”, hvor der
under ”Figuranter til kåring" blandt andet er anført, at kåringsmændene skal være opmærksomme
på og indskærpe for kåringsfiguranterne, at de ikke må arbejde med hunde netop med henblik på
den enkelte hunds kåring med dem som figurant.
Efter HB’s opfattelse må det være i alles interesse, at kåringer varetages af uvildige personer.
Ud fra ovennævnte besluttede HB, at Axel Ahm indtil videre er kåringsmand i område 7.
Område 7 underrettes.
Forslag til repræsentantskabsmødet
ALMINDELIGE BESTEMMELSER - Pkt. 1. KÅRINGER - 1. afsnit:
Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en
brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings hjemmeside
under menupunktet KÅRINGER. Det vil være muligt ved fremsendelse af ansøgning til
hovedbestyrelsen at opnå dispensation til kåring af andre racer. Reglerne for dispensation fremgår
ligeledes af hjemmesiden under menupunktet KÅRINGER.
Ændres til:
Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub.
Inden fremstilling til kåring skal hunden være 12 måneder, ligesom den skal have bestået en
prøvekåring. Hundeføreren skal inden fremstillingen have været medlem af Dansk
Politihundeforening i minimum 6 måneder.
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Motivering: DPH’s regler vedrørende hunderacer, der kan kåres uden dispensation, har indtil nu
taget udgangspunkt i Dansk Kennel Klubs historiske gruppering af hunderacer - gruppe D tjenestehunde (brugshunde). Udfordringen er, at det er mindst 20 år siden, at DKK indførte ”nye”
racestandarder, hvorfor ”Gruppe D listen” ikke længere findes. Desuden er DPH’s liste over
hunderacer, som kan kåres uden dispensation, de seneste år blevet tilføjet racer, som ikke var på
”Gruppe D listen”, men hvor der ikke har været belæg for at afvise racen.
HB skønner derfor, at der ikke er behov for at opretholde den hidtidige praksis.
DDK racestandarder kan findes på: https://www.dkk.dk/race/racestandard.
Revidering af Konkurrenceprogrammet: Undersøgelsesfasen om behovet for en revidering foregår
frem til HB mødet i juni.
DPU, AU I og AU II forestår undersøgelsen, hvorefter HB beslutter, om der skal nedsættes en
arbejdsgruppe.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Medlemstallet: 1849 pr. 31/12.
Regnskab 2019:Driftsresultat viste et overskud på ca. 380.000 kr. I februar blev der tilbagebetalt
ca. 400.000 kr. til lokalafdelingerne, hvorfor årets resultat blev et underskud på ca. 20.000 kr.
Tilbagebetaling: Bo foreslog, at der bliver udbetalt ca. 200 kr. pr. medlem til lokalafdelingerne.
Tilbagebetalingen vil ske i februar i forhold til antal aktive medlemmer pr. 31.12.19.
Negative renter: Der er en begrundet risiko for, at Sprogforbundet og Den Danske Bank, hvor
DPH’s formue er anbragt, snarest vil indføre negative renter.
Bo undersøger andre investeringsmuligheder for at undgå negative renter.
Bladpuljen: Distributionstilskud for 2020 er søgt.
Seminar: Bo efterspurgte et seminar omhandlende foreningens trivsel, god takt og tone samt
vedtægter og indberetninger m.m. Målgruppen skal i første omgang være områdeledere og
områderepræsentanter, som der er plads til i forbindelse med godkendelsen af øvelse 11 figuranter
den 16. - 17. maj. Efterfølgende skal der planlægges for et endags arrangement med deltagelse af 2
for hver forening.
Bo fik mandat til anførte.

4:
Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Nordisk Mesterskab for Politihunde 2020 bliver afholdt i uge 22 i Värnamo, Sverige - ca. 250 km
nordøst for København. Holdet for patruljehundenes vedkommende vil blive udtaget i forbindelse
med samtræning på Kildegården den første weekend i april. Der er indbudt 9 HF: Det vindende
hold fra DM for Politihunde 2019 samt 5 HF fra PH, som er udtaget på baggrund af resultaterne
fra DM i Nykøbing F og fra Landsholdet i 2019.

5:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Godkendelse af øv. 11 figuranter: Indbydelse vil snarest blive udsendt til områdelederne.
”Vest” har taget initiativ til en træningssamling inden godkendelsen. Jan forventer, at ”øst”
ligeledes vil afholde en træningssamling.
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6:
DPU orienterer
Kåringer 2019: 75 hunde kåret mod 86 i 2018. 98 i 2017 og 71 i 2016.
I 2019 var der kun 2 der dumpede pga. for få point.
Dommerrepetitionskurser 2020: Med undtagelse af område 7 er der planlagt for de andre
områder. Fokus på overdommervirksomhed og dommersedler.
Møde med kåringsmændene vil blive afholdt efter den 17. maj.
HB besluttede, at kåringer efter den 19. maj, hvor der anvendes figuranter, som ikke er godkendt i
øv. 9 + 10, vil blive afvist.
Officielle Unghundekonkurrencer: DPU har indskærpet sværhedsgraden af sporforløbet overfor
områdelederne, idet DPU har konstateret og fået henvendelser omkring udformningen af
sporforløbet i Unghundeklassen.
Der har bl.a. været eksempler på, at der har været 45 graders knæk og store buer, der medførte at
sporet efter buen fortsatte i en vinkel på 90 grader i forhold til opstarten på sporet.
I programmet for Unghundeklassen er det anført: Sporet, der skal gå ligeud, uden skarpe knæk,
skal udlægges på ensartet terræn - så vidt muligt græsmark.
DPU tolker det således, at sporet skal fortsætte i samme hoved retning i forhold til opstarten, men
kan indeholde 1-2 mindre og bløde buer undervejs. Underlaget skal være ensartet uden terrænskift
og på græs eller andet grønt af en beskaffenhed der giver tilsvarende sværhedsgrad.
Områdelederne bedes derfor indskærpe overfor overdommerne til de officielle
Unghundekonkurrencer, at sporforløbet skal holde sig indenfor ovennævnte fortolkning, idet
oprykningskonkurrencerne skal være et udtryk for ”laveste fællesnævner” for at opnå hel eller halv
oprykning til patruljeklassen, og da det primære formål ikke er at konkurrere indbyrdes.

7:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Går fortsat fint med indlæg fra områderne.
Facebook: For at imødegå de mange opslag/fotos i forbindelse med køb/salg af hunde/hvalpe blev
det besluttet, at det udelukkende er tilladt med opslag i forbindelse med parring og efterfølgende
ved fødsel af hvalpe. Siden skal ikke være en ”markedsplads”.
Tina fik mandat til at foretage det nødvendige.

8:
Eventuelt
Ingen indlæg.

9:
Berammelse af næste møde
Lørdag den 7. marts 2020 kl. 09.00 Scandic Odense, Hvidkærvej 25, Odense.

p. b. v.
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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