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 REFERAT  
 

H O V E D B E S T Y R E L S E S M Ø D E 
 

Søndag den 17. januar kl. 13.00 - Afholdt virtuelt 

 

 

Deltagere: Lars Bræmhøj, Jørgen Weinkouff, Bo Rasmussen, Jan Verner Larsen,   

Jan Lindgaard, Palle Lorentzen og Erik Goth-Eriksen fra HB. 

Axel Ahm fra DPU samt redaktør Tina Kværnø. 

 

 

1: Meddelelser fra formand 

Velkomst til det første virtuelle HB møde. 

På grund af Covid-19 har det været en stille periode aktivitetsmæssigt, men så har der desværre 

været tid til personsager af forskellig karakter. 

Vi har afholdt et DM med mange restriktioner og p.t. er alt lukket ned. 

Repræsentantskabsmøde: Flyttes til lørdag den 12. juni. Hermed håber HB, at det forinden bliver 

muligt at få afholdt generalforsamlingerne i lokalafdelingerne samt områdemøderne. 

Sektionsmøder 2020: Vil ikke blive afholdt. De 2 beretninger vil blive tilgængelige på 

hjemmesiden. 

DM 2020:  Endnu engang stor tak til Silkeborg PH for et super arrangement - trods mange 

udfordringer. 

 

 

2:  Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter 

Personsager: Status på de enkelte sager. 

Vesthimmerland PH: Vedtægter er godkendt af HB. Stiftende generalforsamling afholdes virtuelt 

den 1. marts. 

DM 2021 med HB, som arrangør og indkvartering på Scandic i Ringsted. Middag fredag og søndag 

aften bliver i kongrescenteret, mens lørdag aften bliver ”stående” buffet/tapas på hotellet. 

Hovedstandsplads er i en afstand af ca. 500 m fra Hotellet. Lokale til sekretariat stilles til rådighed 

af Falck. 

DM 2022: Ingen ansøgninger modtaget, hvorfor Områdelederne - Sektion II tilskrives.  

Medlemskartotek/Hjemmeside: Bo er i dialog med ”&rasmussen” om en samlet løsning for både 

support og vedligeholdelse. 

Politihunden: Covid-19 restriktionerne har igen ramt Side Om Side. Der er derfor indgået en 

midlertidig aftale, som løber frem til med maj 2021. I perioden reduceres det månedlige honorar 

fra 30.000 kr. til 25.000 kr, udgivelserne for januar og februar samt marts og april slås sammen, 

ligesom alle udgivelser kun kommer elektronisk. 
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3: Hovedkassereren orienterer om regnskabet  

Medlemstallet pr. 31/12: 1754. 

Regnskab 2020: Driftsresultat viste et overskud på ca. 410.000 kr. I februar 2019 blev der 

tilbagebetalt 200 kr. pr medlem til lokalafdelingerne, hvorfor årets resultat blev et overskud på ca. 

65.000 kr. 

Regnskabet er revidere den 28/1.  

Tilbagebetaling: Bo foreslog, at der bliver udbetalt 200 kr. pr. medlem til lokalafdelingerne. 

Tilbagebetalingen vil ske i februar i forhold til antal aktive medlemmer pr. 31.12.20. 

Bladpuljen: Distributionstilskud for 2021 er søgt. 

 

 

4:  Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde 

Nordisk Mesterskab 2021 er planlagt til afholdelse i Sverige. Forventningen er, at det bliver aflyst. 

Virtuelt styremøde afholdes i februar. 

Udtagelseskonkurrencer: Opgaverne udfærdiges af Område 6 v/Jan Verner Larsen. 

 

 

5:  Arbejdsudvalget sekt. II orienterer 

Oprykningskonkurrencer:  Opgaverne udfærdiges af Område 2. 

Udtagelseskonkurrencer: Opgaverne udfærdiges af Område 6. 

Unghundekonkurrencer: Område 2 og 3 mangler at afholde efterårets Unghundekonkurrence.  De 

manglende Unghundekonkurrencer fra efteråret samt forårets Unghundekonkurrencer skal 

afholdes i løbet af foråret, når Covid-19 restriktionerne giver mulighed for det.  

AU ønsker at Unghundekonkurrencerne prioriteres forud for Oprykningskonkurrencerne for 

patrulje- og kriminalklassen, hvilket kan medføre at Oprykningskonkurrencerne igen i år bliver 

aflyst. 

En kort meningsudveksling om emnet.  

Konklusionen blev, at HB omkring den 1. marts beslutter, om det vil være praktisk muligt at afvikle 

Oprykningskonkurrencerne.  

Godkendelse af øv. 11 figuranter er planlagt til maj måned, men Covid-19 restriktionerne afgør, 

om der bliver muligt af afvikle det. 

 

 

6:  DPU orienterer 

Revidering af konkurrenceprogrammet: Oplæg er sendt rundt til HB. En kort meningsudveksling 

om emnet. Axel udfærdiger udkast til et forslag, som efterfølgende sendes ud til områderne og 

lokalafdelingerne. Forslaget forventes fremsat på repræsentantskabsmødet i 2022 

Dommerrepetitionskurser i 2021 er aflyst. 

 

 

7:  Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet  

 Det går fortsat fint med indlæg fra områderne trods den nuværende situation. 
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8:   Eventuelt 

Valg i forbindelse med repræsentantskabsmødet: Jørgen Weinkouff og Erik Goth-Eriksen har 

begge meddelt, at de ikke ønsker genvalg. 

HB har et ønske om, at næstformandsposten og sekretærposten fordels på 2 personer. 

Jan Verner Larsen er ud fra anførte villig til valg for Sektion I med henblik på at blive konstitueret 

som næstformand. 

Der er ingen i det nuværende HB, som ønsker at overtage sekretærposten. 

Vivi Hermannsen er villig til valg for Sektion II med henblik på at blive konstitueret som sekretær. 

 

 

9: Berammelse af næste møde 

Lørdag den 12. juni kl. 09.00 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. 

 

       

p. b. v. 

 

Jørgen Weinkouff 

Sekretær 

  


