DANSK
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Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf. 51 80 87 34
E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening.dk

REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
Lørdag den 12. juni kl. 09.00 Scandic Odense

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

1:
Meddelelser fra formand
Covid-19: Formanden glædede sig over, hvor Danmark p.t. befinder sig i forhold til restriktioner,
samt at vi endelig kan mødes. Fra mandag bliver mundbind udfaset, ligesom forsamlingsforbuddet
både udendørs og indendørs har et leje, som ikke tilsiger ekstra opmærksom i PH-regi.
Vi skal selvfølgelig stadig følge myndighedernes restriktioner og anbefalinger.
I forhold til DM 2021 burde der ikke være restriktioner, som forhindrer afholdelse af et ”normalt”
DM
Stor Ros hele vejen rundt i foreningen for håndteringen af restriktionerne - Godt Gået og nu kan vi
endelig se fremad.
Personsager fylder stadig en del i foreningsarbejdet, hvorfor det vil blive omtalt under formandens
beretning på repræsentantskabsmødet.
Restriktioner i forbindelse med konkurrencer: HB besluttede at ophæve de midlertidige
retningslinjer for afvikling af øvelse 9-10 + 11 fra mandag den 14. juni.

2:
Meddelelser fra sekretær - herunder status på projekter.
Personsag: Status på de enkelte sager.
Vesthimmerland PH: Stiftet den 1. marts ved en virtuel generalforsamling. De er p.t. 10
medlemmer.
DM 2021: 2.485 kr. pr. person for fuldt ophold i dobbeltværelse. Mulighed for indkvartering med
flere end 2 pr. værelse med en mindre reduktion i prisen.
Der kommer mange stadeholdere på HS, ligesom Falck har ”åbent hus”. Her deltager bl.a.
Rigspolitiets informationsbus.
Styregruppen har et ønske om Indmarch, hvilket blev godkendt af HB under forudsætning af, at det
bliver med samme ”set up”, som i Nykøbing F.
Alle lokalafdelinger indbydes til at deltage i indmarchen med deres fane samt evt. iført klubtøj.
Medlemskartotek: &rasmussen fandt i marts måned en sikkerhedsbrist i medlemsdatabasen.
Systemet blev gennemgået og sikkerheden er nu genoprettet.
GDPR: Ved udmeldelse bliver alle person- og hundedata automatisk slettet efter 3 år med
undtagelse af medlemmets navn.
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Hjemmeside: En ny version er nu klar til at ”gå i luften”. Er kort fremvisning og gennemgang af
hjemmesidens indretning. Der arbejdes på en samlet løsning for lokalafdelinger og områder.
Det bliver nu muligt på Hjemmesiden under ”Resultater” at se ”Landsresultatet” i forbindelse med
Udtagelseskonkurrencerne.
Kåringsmand Område 5: Jens Chr. Nielsen har ønsket at fratræde. Område 5 har indstillet Axel
Ahm, som ny kåringsmand. Godkendt af HB. Axel tiltrådte den 1. juni.
Logo: Der har været et par henvendelser, om det er tilladt at ændre i eller rentegne vores logo.
Det er ikke tilladt at ændre i det nuværende logo, som findes i en TIFF fil. Bo undersøger om prisen
på logoet i en vektorbaseret fil, som er blevet efterspurgt.
Frederiksværk PH har på ordinær generalforsamling, vedtaget at skifte navn til FrederiksværkGribskov PH. Baggrunden er at Halsnæs kommune ikke længere kan tilbyde dem
klubhus/træningsarealer. Derimod har Gribskov kommune stillet et fint klubhus med gode arealer
til rådighed. Godkendt af HB.
DM 2022: Ingen har meldt sig som arrangør, selvom der 2 gange er udsendt mails til
områdelederne med mulige løsningsmodeller. En kort debat om emnet.
HB er indstillet på, at DM så vidt muligt skal fortsætte i den nuværende form.
Jørgen tager emnet op under ”eventuelt” på Repræsentantskabsmødet. Efterfølgende vil HB
vurdere det videre forløb.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Resultat for 2020: Henvisning til referat fra HB-mødet den 12. januar.
Tilskud fra Rigspolitiet er modtaget.
Medlemstal: Pr. d.d. 1706.

4:
Repræsentantskabsmøde 2021
HB foreslår Axel Ahm som dirigent og Jørgen Weinkouff, som referent.
Forslag: Ingen forslag modtaget.
Valg:
HB-medlemmerne Jørgen Weinkouff og Erik Goth- Eriksen ønsker ikke genvalg.
HB foreslår Jan Verner Larsen og Vivi Hermansen for henholdsvis sektion I og sektion II.
Suppleanter til HB: Bjarke Knudsen sektion I er villig til genvalg.
Egon Bak Sektion II ønsker ikke genvalg. HB foreslår Ulla Petersen fra Område 5.
Revisorer: Villy Skårup er villig til genvalg. Birgitte ønsker ikke genvalg. HB foreslår den
nuværende revisorsuppleant Benny Lund.
Jørgen Weinkouff er villig til valg som revisorsuppleant.

5:
Aktivitetskalender 2022
Repræsentantskabsmøde
Oprykningskonkurrence - Kriminalklassen
Oprykningskonkurrence - Patruljeklassen
Udtagelseskonkurrence - Kriminal- og Vinderklassen sektion I
Udtagelseskonkurrence - Kriminalklassen sektion II

lørdag den 5. marts
lørdag den 23. april
søndag den 24. april
onsdag den 24. august
lørdag den 27. august
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Udtagelseskonkurrence - Vinderklassen sektion II
Udtagelseskonkurrence - Patruljeklassen sektion I
Udtagelseskonkurrence - Patruljeklassen sektion II
DM

søndag den 28. august
onsdag den 31. august
søndag den 4. september
23. - 25. september

6:
AU-sektion I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Styremøde blev afholdt virtuelt lørdag den 27. februar. Nordisk Mesterskab 2021, som skulle være
afholdt af Sverige, blev aflyst. Såfremt det bliver muligt at afvikle NM i 2022, bliver det med Sverige
som arrangør. Der planlægges for Styremøde i november i København.
Udtagelseskonkurrencer: Opgaverne er udfærdiges af Jan Verner. Bliver rettet af Axel Ahm.

7:
AU-sektion II orienterer
Udtagelseskonkurrencer: Opgaverne er udfærdiget af Keld Andersen. Godkendt af DPU ved Sten
og Carsten.
Godkendelse af øv. 11 figuranter: Bliver først afholdt i foråret 2022, hvorfor der fortsættes med de
figuranter, som deltager/har deltaget i træningssamlingerne i henholdsvis øst og vest.

8:
DPU orienterer
Oprykningskonkurrencerne: Axel mente, at enkelte momenter/genstande havde været for svære.
DPU ville gerne have været med til at godkende opgaverne.
En kort meningsudveksling om emnet.
Revidering af konkurrenceprogram:
Udkastet til en revidering af konkurrenceprogrammet for Dansk Politihundeforening er blevet sendt
rundt. Axel gennemgik kort udkastet. Der vil være en kort gennemgang af udkastet på
repræsentantskabsmødet, hvorefter det vil blive sendt til høring i områderne og lokalafdelingerne
med henblik på fremsættelse på næste års repræsentantskabsmøde.

9:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Noget sparsom med stof/foto til juli nummeret. Tina skriver rundt til områderedaktørerne, ligesom
Lars tager det med til Repræsentantskabsmødet.

10: Eventuelt
Axel: Østsjælland PH og Ringsted PH ansøger i fællesskab om afholdelse af DM 2023 med
indkvartering på Sørup Herregård i Ringsted. De fik HB’s godkendelse til at arbejde videre med
projektet.
Stambogsføreren v/Søren: Det er Overdommeren ansvar og arbejde at underskrive og godkende
resultatet i Det Grønne Resultathæfte.
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11:

Berammelse af næste møde
Fredag den 24. september kl. 09.00 på Scandic Ringsted.

Konstituerende HB- møde den 12. juni kl. 15.10
Næstformand:
Sekretær:
Materiel:

Jan Verner Larsen.
Vivi Hermansen.
Palle Lorentzen.

Jørgen, Jan Verner og Vivi mødes hos Bo mandag den 21. juni for overdragelse.

p. f. v.

Jørgen Weinkouff
sekretær
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