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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
Fredag den 25. september kl. 09.00 på Gjern Kultur- og Idrætscenter

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

1: Meddelelser fra formand:
Velkomst til mødet samt til et anderledes DM.
HB har haft gode løbende drøftelser – herunder personsager, programændringer, Covid-19
restriktioner samt ikke mindst afvikling af DM 2020, hvor konditionerne er ændret flere gange.
Der har bl.a. været afholdt et ”video” HB-møde angående afvikling af DM.
Lars får oprettet adgang til ”Teams” samt en vejledning, så HB kan træde sammen asap, hvis der
bliver behov.
Covid-19: P.t. er vi tæt på at være tilbage på forårets niveau, og eksperterne forventer, at det vil
stige yderligere, inden det vender igen. Det kræver ansvarlighed, og der kommer formentlig flere
restriktioner.
Konkurrencer og andre foreningsaktiviteter kan afvikles, så længe Covid-19 restriktionerne
overholdes.
Sektionsmøderne suspenderes indtil videre, hvilket indebærer, at de nuværende Arbejdsudvalg
fortsætter, indtil der kan afholdes sektionsmøder.
Det er en ekstraordinær situation, men restriktioner fra myndighederne overtrumfer vores
vedtægter.

2: Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Unghundekonkurrence, hvor HB var blevet bekendt med, at sporarealet var blevet oplyst forud for
konkurrencen.
HB anmodede i den anledning Dommer- og Programudvalget om at undersøge forholdet.
Partsindlæg indhentet fra de implicerede parter.
Ud fra det foreliggende har HB udtalt kritik overfor områdeleder og tilrettelægger, idet HB ikke
finder det acceptabelt, at sporarealets beskaffenhed var blevet oplyst forud for konkurrencen, så
deltagerne havde mulighed for at træne på arealet forinden.
Det er hverken til officielle eller uofficielle konkurrencer almindeligt eller acceptabelt, at arealerne
oplyses forinden, og det giver andre medlemmer - herunder særligt nye medlemmer - den opfattelse,
at det er tilladt, hvilket er i modstrid med de bestræbelser og holdninger, der særligt de senere år er
blevet arbejdet på for at modvirke snyd og dårlig moral.
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Personsager:
Ikke hensigtsmæssige indlæg/opslag på Facebook er blevet afgjort med irettesættelse/påtale.
Hændelse til Udtagelseskonkurrence med en ”ikke fundet genstand” på gerningssted er blevet
afgjort med at dommer og figurant har fået indskærpet, at ”ikke fundne genstande” ikke skal
fremvises/påvises for HF, ligesom HF har fået indskærpet god etik og moral.
Hændelse i forbindelse med afslutning af en Udtagelseskonkurrence er blevet afgjort med 1 års
karantæne for truende retorik. Efterfølgende har den pågældende meldt sig ud af DPH, idet den
pågældende ønskede at være ekstern instruktør i lokalafdelingen. DKK har oplyst, at med
henvisning til foreningsret og-skik må en karantæneramt person ikke deltage i arrangementer i
karantæneperioden.
Vesthimmerland PH: HB er positiv stemt for oprettelse af anførte lokalafdeling, da det geografisk
giver god mening. For at sikre at lokalafdelingen lever op til formålsparagraffen, skal der årligt
være en forventningsafstemning med HB i en prøveperiode på 3-5 år. Inden stiftende
generalforsamling kan afholdes, skal vedtægter for Vesthimmerland PH godkendes af HB.
Medlemskartotek / Hjemmeside: Medlemskartoteket er blevet kodet om til et fremtidssikret system,
ligesom forbindelsen er blevet krypteret.
HB har et ønske om en totalløsning, hvor både hjemmeside, medlemskartotek og App bliver
serviceret af ekstern samarbejdspartner, ligesom hjemmesidens udseende og indhold skal revideres.
Erik foreslog, at der blev udarbejdet en ”dokumentation” / kravspecifikation over vores IT-system,
så vi fremover kan være uafhængig i valget af IT-leverandør, og dermed ikke være afhængig af en
enkelt leverandør.
Bo, Tine og Tina, som bliver tovholdere på projektet, kontakter ”&rasmussen” for et tilbud/forslag
på anførte ønsker.
DM 2022: Arrangør EFTERLYSES – gerne Jylland/Fyn, idet der er en interesseret fra Sjælland til
DM 2023.

3: Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Medlemstallet: 1748 pr. d.d.
Regnskab: Følger stadig budgettet.

4: DM 2020
Bo og Jørgen har forhandlet økonomien på plads, hvilket indebærer, at Silkeborg PH modtager
40.000 kr. for at afvikle DM.
Procedurer og arbejdsfordeling i forbindelse med protester, dommersedler/hovedlister,
præmieoverrækkelse m.m. gennemgået.
Ros til klasselederne fra DPU for den store grundighed med opgaverne til DM.

5: Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Udtagelseskonkurrencerne: Der stillede 3 i Vinderklassen, 3 i Kriminalklassen og 3 i
Patruljeklassen.
Selv om medlemstallet ikke er noget at prale af, arbejdes der fortsat på en positiv udvikling.
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6: Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Øv. 11: Træning har været afholdt i øst og vest med henholdsvis Torben Alrik og Jan Jensen, som
tilrettelæggere.
Udtagelseskonkurrencerne: Der stillede 23 i Vinderklassen, 26 i Kriminalklassen og 58 i
Patruljeklassen.

7: DPU orienterer
Udtagelseskonkurrencerne: Ros til opgaverne, som var gennemarbejdet
Konkurrenceprogrammet: Flere gode forslag indkommet. Axel sammenskriver forslagene,
hvorefter DPU sammen med ”2 x Jan” efterfølgende fremsender oplæg til HB.

8: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Det har været en stille periode pga. nedlukningen

9: Eventuelt
Erik og Jørgen meddelte begge, at de ikke ønsker genvalg på næste års repræsentantskabsmøde.

10: Berammelse af næste møde
Januar 2021. Tid, sted og form aftales omkring årsskiftet, når vi forhåbentlig kender udviklingen af
Covid-19.

p. f. v.
Jørgen Weinkouff
Sekretær

3

