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R E F E R A T 
 

 

Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. 
 

 

Lørdag den 7. marts 2020 kl. 12.53 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Scandic Odense, 

Hvidkærvej 25, Odense. 

 

Formand Lars Bræmhøj bød repræsentantskabet samt tilhørere velkommen. 

 

Formanden bad herefter forsamlingen rejse sig og med ham mindes de medlemmer af Dansk 

Politihundeforening, der siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde er afgået ved døden. 

 

”Æret være deres minde” 
 

Herefter gik man over til behandling af dagsordenen jfr. vedtægterne. 
 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent: 

 

Axel Ahm foreslået - valgt. 

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indvarslet 

via POLITIHUNDEN nr. 1/2020, ligesom indkaldelsen var blevet lagt ud på hjemmesiden. 

 

Gennemgik herefter dagsordenen, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. 

 

Gennemgik herefter tilstedeværelsen af repræsentantskabsmedlemmer og konstaterede, at 

repræsentantskabet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes § 16.  

4 fuldmagter, som blev læst op, blev godkendt. 

Der var 30 stemmer repræsenteret.  

 

 

Pkt. 2: Valg af referent:  

 

Jørgen Weinkouff foreslået - valgt. 

 

 

Pkt. 3: Valg af stemmetællere: 

 

Helge Bachmann og Tina Kværnø foreslået - valgt. 
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Pkt. 4: Formanden aflægger beretning: 

 

Formand Lars Bræmhøj fremlagde sin beretning sålydende (afskrift): 

 

Indledning 

Det er nu 1 år siden, jeg aflagde min første formandsberetning. I starten af 2019 kunne jeg glæde 

mig over en sund forening med en masse gode medlemmer og aktiviteter, der til fulde levede op til 

foreningens formål om at lade foretage kåringer af civile hunde, lade afholde konkurrencer, der 

bygger på praktisk politihundearbejde og søge samarbejde omkring dette arbejde på tværs af landet, 

men ikke mindst en forening, som vi kunne være stolt af.  

Lad mig med det samme slå fast, at dette fortsat er tilfældet. 2019 har været et år, hvor rigtig mange 

aktiviteter har været afholdt – og med meget stor kreativitet. Sjove indslag, spændende opgaver, 

mange former for miljøtræning og spændende læringspunkter er væltet ud fra de forskellige områder. 

Engagementet blandt Jer medlemmer har i høj grad været tilstede, og I har deltaget som hundeførere, 

instruktører, figuranter, dommere, tilrettelæggere og bestyrelsesmedlemmer – ja faktisk har enkelte 

medlemmer deltaget som det hele i løbet af året. Engagement er en væsentlig forudsætning for 

udviklingen af enhver forening, men kan af og til også have en tendens til at skabe små unødvendige 

konflikter. Dem skal vi kontinuerligt arbejde på at minimere, og også her mener jeg faktisk, at vi er 

lykkes. 

 

Danmarksmesterskabet i Nykøbing 

Der er igen i år afviklet rigtig mange mesterskaber, kåringer mv., men Danmarksmesterskabet er og 

bliver Dansk Politihundeforenings stolte flagskib. I år var mesterskabet henlagt til flotte omgivelser 

omkring Guldborgsund, hvor forskellige godser, skove og ikke mindst Nykøbing Falster station 

dannede en flot og seværdig ramme og mesterskaberne. Det var godt arrangeret med gode 

standpladser og indkvarteringsforhold. Konkurrencerne var spændende, og flere afgørelser faldt 

inden for en margen på 1-2 points og dermed i de allersidste øvelser. Til trods for de mindre gode 

vejrudsigter frem mod mesterskaberne, holdt vejrliget et rigtig pænt niveau, og der blev for alvor 

først lukket op for sluserne på det tidspunkt, hvor vi alligevel skulle bade vinderne af henholdsvis 

patrulje- kriminal- og vinderklassen. Vi havde i år valgt at genindføre en indmarch på stadion og i 

den forbindelse bedt arrangørerne om at sikre, at det foregik ordentligt uden at de medfølgende 

tilskuere gik bagved og drak øl eller spiritus. Indmarchen blev gennemført på en fin rute, hvor 

omkringboende kunne stille sig ud og nyde synet af de flotte hunde og hundeførere.  

Oplevelsen var fantastisk, og der skal lyde en stor ros til alle deltagere og tilskuere, der simpelthen 

opførte sig eksemplarisk og medvirkede til, at indmarchen blev mere en almindelig værdig for vores 

forening. Også ved DM var engagementet stort blandt deltagerne, og vi oplevede en høj grad af 

fairness i konkurrencerne. Faktisk blev der ikke indgivet en eneste klage til det udvalg, som eller 

hurtigt kaldes sammen til behandling af disse. 

Jeg vil gerne udtrykke stor ros til såvel arrangører som deltagere ved årets DM, men også ros til alle 

dem, som yder en indsats omkring de funktioner, som bare er med til at krydre hele oplevelsen, 

herunder dem, som serverer en pølse eller en kop kaffe, eller på anden måde har nogle mindre synlige 

roller i forbindelse med et mesterskab. Vi glemmer nogle gange disses betydning, men hvis de ikke 

leverede indsatsen, ville det til gengæld hurtigt fremstå meget tydeligt. 
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Ændring af figurantuddannelsen. 

Det er begrænset, hvor meget Hovedbestyrelsen har interveneret i 2019, men Hovedbestyrelsen 

besluttede i 2019 efter indstilling fra AU at ændre figurantuddannelsen, således at den praktiske del 

af øvelse 11 blev taget ud af figurantuddannelsen, og at figuranter, som anvendes i officielle 

konkurrencer i øvelse 11 samt figuranter i kåringsprogrammets øvelse og 9 og 10 skal 

godkendes/mønstres ved en separat samling, hvorefter godkendelsen gælder i 2 år. Den beslutning 

medførte forskellige reaktioner, men lad mig slå fast, at ændringen udelukkende skete for at højne 

standarden hos Dansk Politihundeforenings figuranter i de nævnte øvelser samt for at gavne 

ensartetheden i afviklingen af de anførte øvelser over hele landet, og minimere de tilfælde, hvor hunde 

bliver modtaget forkert med risiko for skade på hunden. 

Generelt er det vigtigt for vores konkurrencer, at såvel hundeførere, instruktører, figuranter, 

dommere, tilrettelæggere mv. har så højt et niveau som muligt, da vi ved, at der lægges mange 

kalorier i den daglige træning, og at muligheden for fejl ved konkurrencerne derfor skal begrænses 

mest muligt gennem en kompetent og ensartet optræden fra de, som har et særligt ansvar i 

forbindelse med øvelserne. 

 

Udviklingen i medlemstallet. 

Sidste år lagde jeg vægt på, at udviklingen i medlemstallet var en vigtig bestanddel, som bør være 

et fast indslag i formandens beretning. Medlemstallet er den bedste evaluering af, hvordan det står 

til i vores forening, og selv om vi alt i alt er blevet 8 medlemmer færre, er der også meget positive 

tendenser at nævne i vores medlemsstatistik. Konklusionen må derfor være, at det fortsat går ret 

godt, og at vores forening stadig kan stå for et sundhedstjek. 

Hvis vi ser på sektion I har der gennem mange år være en betydelig nedgang i antallet af 

medlemmer. Denne nedgang er bremset, og antallet er igen begyndt at stige. Sidste år var tallet 

steget fra 67 til 84 medlemmer og pr. den 5. marts 2020 var tallet 97, hvilket altså er en fremgang 

på 31 procent på bare 2 år. I sektion II var der fra 2018 til 2019 et fald på 2,3 % blandt 

medlemmerne. Dette er i 2019 faldet med yderligere 0,6 procent, svarende til 10 medlemmer, så der 

nu er 1538 medlemmer. På passiv-siden er vi faldet fra 138 medlemmer til 127. Vi er altså samlet 

1762 medlemmer i Dansk Politihundeforening mod 1770 sidste år – et fald på 0,4 %. 

I det forløbne år har vi både oplevet afdelinger, hvor der var så mange medlemmer, at man har 

valgt at holde igen med nye hvalpe- og lydighedshold, og afdelinger hvor der var så få medlemmer, 

at man havde svært ved at arrangere konkurrencer og træningssamlinger. Det er vigtigt, at vi så 

længe som muligt søger at fastholde vores afdelinger og indgår samarbejder på tværs af 

afdelingerne, men også at vi finder løsninger sammen med personer, som ønsker at blive en del af 

Dansk Politihundeforening, således at alle der ønsker medlemskab også kan tilbydes det. 

 

Engagementet. 

Jeg har i min beretning nævnt lidt omkring det store engagement, der kendetegner mange 

medlemmer i vores forening. Som nævnt er engagement en positiv drivkraft for mange af 

aktiviteterne i foreningen og til gode idéer, men engagementet kan i nogle tilfælde fører til en 

uhensigtsmæssig dialog eller uhensigtsmæssige handlinger. Vi har specielt i efteråret oplevet flere 

henvendelser til Hovedbestyrelsen end tidligere omkring konflikter i nogle af områderne. Konflikter 

er i mange tilfælde gode, fordi de giver anledning til refleksion og kan bidrage til at retænke måder, 

vi gør tingene på, og kan være med til at ændre dem til det bedre. Konflikter kan dog også være 

usunde og give anledning til dårligt sprogbrug, beskyldninger og uhensigtsmæssige handlinger. Jeg 
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synes, at vi i efteråret har oplevet nogle af de dårlige konflikter, og de må ikke gribe om sig, for 

vores forening har så mange kvaliteter, som vi i stedet for skal bygge på. Det er derfor mit håb, at 

vi bliver ved med at stå sammen om at finde fælles løsninger, også når vi i udgangspunktet ikke er 

helt enige, og at vi giver plads til forskellighed inden for rammen af vores formål. Vi skal ikke 

undgå vores store engagement – vi skal bare også turde at kalibrere det en gang imellem. 

 

Medlemsbladet Politihunden 

Vort medlemsblad er fortsat et af de vigtigste informationsredskaber, vi har i foreningen, og også i 

år skal der lyde en stor tak til områderedaktørerne for at samle stof fra deres respektive områder til 

glæde og erfaringsopsamling for alle foreningens medlemmer. De gør et vigtigt og uvurderligt 

arbejde. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at bladet samtid er en væsentlig indtægtskilde, og 

kun ved at der løbende kommer muntre, interessante og vedkommende indlæg og materiale til bladet 

ude fra områderne, vil vi vedblive at kunne beholde denne indtægtskilde. Det kan folk godt have en 

tendens til at glemme, så støt op omkring Jeres områderedaktører og hjælp dem med, at der fortsat 

kan produceres materiale til gavn for alle vi læsere. 

 

Afslutning 

Afslutningsvis vil jeg gerne have lov til at sige medlemmerne tak for et rigtig godt år med mange 

positive oplevelser og aktiviteter ude i områderne. Mange tak. Også en stor tak til bestyrelsen og 

udvalgsmedlemmerne for et altid stort og ihærdigt arbejde. Jeg ser frem til et rigtig godt år 2020 

uanset trusler fra Covid-19 og dårligt vejr. Vores fællesskab og engagement skal nok finde vejen 

igennem eller uden om disse udfordringer. 

 

Hermed overlades beretningen til repræsentantskabet. 

Ingen indlæg. 

 

Beretningen godkendt.  

 

 

Pkt. 5: Hovedkassereren fremlagde det reviderede regnskab: 

 

Hovedkasserer Bo Rasmussen gennemgik årets regnskab, der viste et underskud på 21.262,17 kr.  

Underskuddet skal ses i lyset af, at der i februar blev tilbagebetalt 403.440 kr. til lokalafdelingerne, 

hvilket svarer til 240 kr. pr. medlem. 

Der var i 2019 et overskud på driften på 382.177,83 kr.  

Steen Bøll: Porto er en stor post. Er der mulighed for at sende Politihunden til de enkelte 

lokalafdelinger til fordeling blandt medlemmerne, i stedet for at sende Politihunden med PostNord 

direkte til alle medlemmerne. 

Bo Rasmussen: Repræsentantskabet har tidligere ved en vejledende afstemning tilkendegivet, at 

områder/lokalafdelinger ikke ønskede at stå for udsendelse af Politihunden.  

Der var stemning for at undersøge prisforskellen på de 2 udsendelsesformer. 

Bo forestår undersøgelsen. 

Regnskabet godkendt, ligesom der blev meddelt ansvarsfrihed. 
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Bo Rasmussen fremlagde herefter budget for 2020, der viser et overskud på 199.550 kr. 

Driftsoverskuddet for 2019 blev ultimo februar 2020 udbetalt til lokalafdelingerne med 200 kr. pr 

antal aktive medlemmer den 31.12.19. 

 

Budget og tilbagebetaling godkendt. 

 

 

Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent: 

 

Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent. 

Kontingent for 2021: kr. 250,- for aktive pr. år 

    kr. 150,- for passive pr. år 

 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

 

Pkt. 7: Fastsættelse af honorar: 

 

Hovedbestyrelsen foreslog at der ikke udbetales honorarer for 2020: 

 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

 

Pkt. 8: Indkomne forslag: 

 

Forslag til ændring af Almindelige Bestemmelser pkt. 1 Kåringer – 1. afsnit: 

Fremsat af HB 

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. 
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. 
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Forslaget blev herefter sat under afstemning. 

 

Forslaget vedtaget med overvældende majoritet. 

 

 

Pkt. 9: Valg i henhold til vedtægternes § 8: 

 

Valg af formand:    Lars Bræmhøj foreslået - genvalgt. 

 

Valg af redaktør    Tina Kværnø foreslået - genvalgt. 

                                                                             

Valg af hovedbestyrelsessuppleanter:  

      Bjarke Knudsen, sektion I foreslået - genvalgt. 

      Egon Bak, sektion II foreslået - genvalgt. 

  

Valg af revisorer:   Birgitte Jensen foreslået - genvalgt. 

      Villy Skaarup foreslået - genvalgt. 

 

Valg af revisorsuppleant:  Benny Lund foreslået - genvalgt. 

  

 

Pkt. 10: Eventuelt: 

 

Jan Lindgaard: Selvom fristen var den 1. februar, så er der flere områder, som endnu ikke har 

indberettet emner som overdommere/tilrettelæggere til oprykningskonkurrencerne. 

 

Figurantuddannelsen: Både Møller Christensen og Martin Blåbjerg tilkendegav, at 

informationsniveauet vedrørende Godkendelse af øvelse 11 figuranter havde været mangelfuld. 

Det viste sig, at der var flere, som ikke havde modtaget invitationen. 

Invitationen vil blive sendt ud igen til samtlige områdeledere - sektion II. Desuden vil den også 

blive sendt til samtlige lokalafdelinger, ligesom den bliver lagt op på Facebook. 

Jan Lindgaard oplyste, at selve programmet først vil blive lavet, når man har deltagerantallet. Der 

bliver ikke planlagt program for fredag aften, hvorfor det er tidligt nok at møde lørdag morgen. 

Programmet for lørdag er træning, mens godkendelsen/mønstringen foregår om søndagen.  

De figuranter, som er forhindret i at deltage i år, men som blev godkendt i 2019, er godkendt frem 

til godkendelsen i 2021. 

Er der figuranter, som kun har mulighed for at deltage den ene af dagene - så kontakt AU. 

Godkendte figuranter vil efter den 17. maj fremgå af figurantlisten i medlemskartoteket. 

Efter årets godkendelse vil ”formen” blive evalueret for evt. at rette til, men det har været et ønske i 

forbindelse med Øst og Vest samlinger, at årets godkendelse blev samlet for hele landet. 

Møller Christensen ønskede også et videreuddannelseskursus for sporfiguranter. 

Ulla Petersen efterspurgte også efteruddannelse af andre figuranter end øv. 11. 

Jan Lindgaard: Indtil videre skal videreuddannelsen af sporfiguranter foregå ude i områderne. 

Jan Skov efterspurgte et repetitionskursus for figuranter, så man var sikker på, at de figuranter, 

som er på listen, også kan bruges. 
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Jan Lindgaard opfordrede områdelederne til at slette de figuranter, som ikke bruges. Det er 

områdeledernes ansvar, at de figuranter, som er på listen, også har kompetencerne til at være 

figurant. 

Bo Rasmussen: Hvis der er stemning for det, vil der blive arrangeret et endags seminar lørdag den 

16. maj for områdeledere og områderepræsentanter. Emnerne vil bl.a. være medlemskartotek - 

herunder hovedlister, arbejdsopgaver, indberetninger. 

Det vil blive afholdt sammen med Godkendelsen af øvelse 11 figuranter på Axelhus, og der vil være 

mulighed for at ankomme fredag aften og blive til søndag. 

Stemningen var positiv, hvorfor Bo arbejder videre med seminaret. 

 

Møller Christensen: Ros til AU for at udtage dommere til at dømme lydighed ved DM, som turde at 

trække for de fejl som blev begået. 

 

Bo Rasmussen: Hovedlisterne er nu sådan indrettet, at alle data - også hundeførerne - kan 

opdateres inden konkurrencen, hvorefter startnumre opdateres på konkurrencedagen. Bo sender en 

vejledning ud til områdelederne. Listeføreren vil 14 dage inden konkurrencen få mulighed for at 

oprette hovedlisten, som skal være oprettet med samtlige data tirsdag inden konkurrencen. Herefter 

gennemgår Bo hovedlisterne. 

 

DM 2022: Ingen har ansøgt at arrangere. Hermed en opfordring. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

 

Formanden takkede afslutningsvis for en god debat, ligesom han takkede dirigenten for god 

mødeledelse, hvorefter han sammen med forsamlingen afsluttede repræsentantskabsmødet med et 

trefoldigt leve for Dansk Politihundeforening. 

  

Mødet slut kl.13.57 

 

 

Jørgen Weinkouff 

Sekretær 

 

 


