
 

 Sekretariatet 
Forretningsfører Jan E Nielsen • Anton Berntsen Vej 10 • 7182 Bredsten 
Tlf.: +4521156610 • sekretariatet@dch-danmark.dk 

Vi styrker vores værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Referat fra HB-mødet den 20. oktober på Fjeldsted Skov Kro  
 

Deltagere på mødet: 

 

Annette Lunau landsformand og mødeleder 

Linda Lundh landsnæstformand 

Henrik Bøgelund Landskasserer 

Christian Ravn kredsformand kreds 1 

Gitte D. Christensen kredsformand kreds 2 

Jørgen Randa kredsformand kreds 3 

Frede Pedersen kredsformand kreds 4 

Dorte Dabelsteen kredsformand kreds 5 

Steen Andersen kredsformand kreds 6 

Jan E. Nielsen forretningsfører og referent 

 

Status fra sekretariatet (JEN) 
Medlemsopgørelsen for september viser, at vi totalt i landsforeningen har 27 medlemmer flere end sidste 

år på samme tidspunkt, det er en væsentlig nedgang i forhold til foregående måneder. Rapporten viser 

også, at der er en del lokalforeninger som ingen tilgang har haft de sidste 5-6 måneder.  
 

Status DcH Admin (Klubmodul) 

Det første kursus er kørt i kreds 3, og der blev samlet nogle erfaringer, som bruges i de andre kredse. 

Vi kontakter dem, der mangler at oprette en profil inden mødet, da det bruger unødig meget tid på mø-

det, hvis deltagerne ikke har en profil. 

Jan undersøger muligheden for et opsamlingshold i januar midt i landet. 

 

Hvordan sikrer vi, at der betales kontingent til landsforeningen for det rigtige antal medlemmer? Kreds-

formændene skal have fokus på dette og tage emnet op på kredsmøderne. 

 

Der skal laves noget ekstra udvikling, for at Klubmodul kan kommunikere med DcH-Tilmeld og Kon-

kurrenceresultater, end vi først havde forudset. Dette indebærer en ekstra udgift på 35.000,-. 

Det blev besluttet at bevilge pengene til denne udvikling. 

 

Nyt fra landskassereren  
Der findes stadig ikke et egentligt regnskab for 2019, da vi hele tiden bliver bremset af bankens utroligt 

langsomme godkendelses procedure. Udgifter er blevet betalt, men vi venter nu på, at det nye bogfø-

ringsfirma bliver godkendt i banken. 

Budgetter og strategiplaner fra udvalgene samles på OneNote, der mangler stadig en del budgetter fra 

udvalgene. Da der ikke findes regnskabstal, er det naturligvis ikke nemt at lave budget. 

De udvalgsbudgetter, der ikke er sendt til hovedbestyrelsen fremskrives fra 2019, og Annette skriver 

mail til udvalgene. 

Jan og Henrik har undersøgt forskellige muligheder for bogføring og betaling af landsforenings regn-

skab. Firmaet Charlotte Kjær er valgt. 

Firmaet Charlotte Kjær har givet et tilbud på regnskabs- og bogføringsopgaven for DcH, og hun venter 

på bank godkendelse i Jyske Bank for at kunne arbejde med det. Charlottes firma er samtidig supporter 

på Klubmodul. 

Det er besluttet at bogføre hele regnskabet for 2019 i vores nye Klubmodul program. 
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Alle bilag over 20.000, - skal attesteres af landsformand og landskasserer. 

Det gøres ved at Henrik sender en mail med vedhæftet bilag og Annette godkender ved at svare på mai-

len. Mail udskrives og opbevares sammen med bilag. 

 

Nyt fra FU 
Intet nyt, lægges fremadrettet sammen med punktet fra landsformanden. 

 

Strategi 
Første weekendkursus er afholdt i kreds 3 

Tilbagemelding vedrørende den 5. – 6. oktober i Hadsten: 

Lørdag forløb rigtig godt, og der var stor tilfredshed med dagen og Torben Steenstrups oplæg. 

Søndag Fundraising var rigtig godt med nogle gode input til lokalforeningerne. 

Søndag DcH Admin har efterfølgende skabt forvirring hos deltagerne i kredsen, og de mener, at det er 

for tidligt at indføre systemet til januar, det virkede for indviklet til, at de kunne overskue det.  

Det er vigtigt, at der fokuseres på, hvad man skal bruge og kan bruge i systemet, og at Klubmodul foku-

serer på dette på de kommende kurser. 

Vi foreslår, at der laves en skabelon til kontingent opkrævninger for lokalforeningerne, som lægges i sy-

stemet. 

Jørgen tager dette med til kreds 3, og det tilføjes på de kommende kurser. Det er fortsat intentionen, at 

systemet starter pr. 1. januar 2020. 

 

Nyt fra kredsformænd 

Kreds 1 

274/19 Referat kredsrådsmøde kreds 1 18.09.2019 

Der mangler fremmøde ved kredsmøderne, og derfor vil de lave møderne mere tema baseret fremadret-

tet. 

 

Kreds 2 

Der mangler lidt referater fra møder, de kommer efterfølgende. 

Der er møde den 21.10. i kredsen.  

 

Kreds 3 

258/19 Referat af kredsbestyrelsesmøde 26. august 2019 

277/19 Kreds 3 referat kredsbestyrelsesmøde 30.09.2019 

Alle der skulle modtage en kredspokal var inviteret til kredsrådsmødet, og de blev hædret, og der var lidt 

godt til ganen. Det virkede rigtig godt, at der blev gjort noget ud af vinderne. 

 

Kreds 4 

Der er kredsrådsmøde den 21.10.2019  

Kredsen har nogle gode diskussioner på kredsrådsmøderne, da alle kommer med input på møderne, dette 

skyldes nok, at der er repræsentanter med fra alle udvalg. 

 

Kreds 5 

Kredsen har diskuteret, hvordan de kan understøtte lokalforeningerne mere i deres arbejde i kredsen. Det 

kan som eksempel være at efteruddanne instruktører bedre i kredsen. 

De arbejder på at finde fælles skovarealer til flere lokalforeninger. Der arbejdes generelt på at gøre arbej-

det i kredsen mere interessant, for at få nye kræfter til. 
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Svendborg spørger hovedbestyrelsen, om man kan afvise eksisterende medlemmer, som man ikke ønsker 

i lokalforeningen, ifølge DcH’s vedtægter.  

Det kan man ikke, men man kan give 3 måneders advarsel, hvis denne person arbejder mod foreningens 

interesser, og hvis adfærden ikke ændres, kan dette medlem ekskluderes. Dorthe tager svaret med retur. 

 

Kreds 6 

271/19 Referat fra kredsbestyrelsesmøde DcH kreds 6 

Kredsen har valgt et nyt medlem til ordensudvalget, da den nuværende ikke var medlem i kredsen. Hans 

Devantier er valgt indtil næste kredsgeneralforsamling. 

 

 

Landsudvalgene 

Agilityudvalg 

Der var en hundefører, der ikke opførte sig ordentligt under DM, og denne har efterfølgende fået en ka-

rantæne hos lokalforeningen. 

 

Brugshundeudvalg 

269/19 Referat fra udvalgsmøde i BHU 13. september. 

Udvalget giver udtryk for, at det er en udfordring at lægge budget uden nogen tal for året indtil nu. 

Frede kommenterede, at der kun var udtaget 7 hunde til DM og at der kun var 5 deltagere i IGP. Det blev 

diskuteret og hovedbestyrelsen opfordrer udvalget til at finde flere deltagere i IGP, da det burde fylde 

mere ved DM. 

 

Dommerudvalg 

253/19 Forslag fra Dommerudvalget 

Udvalget ønsker, at dommeruddannelsen og udgiften skal tages op under landsudvalget, så det er dem, 

der får ansvaret, og man kan lave en mere ensartet uddannelse. 

Hovedbestyrelsen vil bede om et konkret oplæg med struktur og økonomisk konsekvens for dette. 

Udvalget ønsker at tilføje et nyt medlem til udvalget efter Thomas Ryhaves afgang, så de har foreslået 

René Irming Pedersen til udvalget. 

René er godkendt af hovedbestyrelsen. 

 

Konkurrenceudvalg 

284/19 Spørgsmål til Resultatside og beregnerprogrammer 

HB vil gerne have, at konkurrenceresultaterne bevares i DcH, og der skal kunne hentes statistik tal. Der 

skal fortsat være en offline mulighed i DcH-Beregner programmet, da der stadig er nogle som ikke har 

internetforbindelse på konkurrencepladsen. Det skal også være muligt at tilføje hundeførere manuelt. 

272/19 Forslag om at hæve startgebyr i e-turneringen til 250,- mod de nuværende 150,- 

Det er godkendt, og de 100,- skal gå ubeskåret til den afholdende forening. 

267/19 Referat af KU-møde 

 

Eftersøgningsudvalg 

Der har været udfordringer med samarbejdet i udvalget, og der har ikke været afholdt møder i udvalget 

siden landsmødet. 

Frede informerede om, at Olav orienterede om at der bliver indkaldt til møde i udvalget i nærmeste frem-

tid. 

FU indkalder til et møde med udvalget. 
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Der er årsmøde den 26. oktober. 

 

Konsulentudvalg 

Der er konsulent årsmøde den 26. og 27. oktober. 

 

Nordisk udvalg 

Forslag om nyt medlem til Nordisk Udvalg - Niels Engkjær kreds 2, da udvalget mangler et medlem i 

udvalget. 

Hovedbestyrelsen godkendte Niels Engkjær som udvalgsmedlem. 

 

Ordensudvalget 

Ordensudvalget har konstitueret sig uden at meddele det til hovedbestyrelsen.  

Annette skriver til udvalget. 

 

Rally udvalg 

281/19 Rally samarbejde med DKK til HB 

Hovedbestyrelsen behandlede udvalgets oplæg til fremtidigt samarbejde mellem DKK og DcH omkring 

rally program, app, beregnerprogram m.m. 

Hovedbestyrelsen vil gerne støtte et samarbejde mellem DKK og udvalget. Men ønsker at samarbejdet 

skal være udgiftsneutralt. Det vil sige at der skal være udgiftsdeling omkring uddannelse, program, APP 

m.m. Hvis dette ikke er muligt, må et samarbejde ophøre. Hovedbestyrelsen vil gerne have udvalget til at 

komme med et udkast til prissætning af de forskellige ting, som er udviklet af DcH og bruges af begge. 

265/19 Referat fra RU's møde d. 05-08-19 

 

Redaktionen 

259/19 Referat fra møde i Redaktionen 2019-3 

Steen skriver leder til DcH bladet nr. 6. Deadline er 1. november. 

 

Uddannelsesudvalg 

275/19 Referat fra LUU møde d. 6. september 2019 

 

Ungdomsudvalg 

Der kommer nogle forslag til ændringer i udvalgets orienteringer på næste møde. 

 

Initiativfonden 

Henrik orienterede om, at han er ved at have adgang til banken. 

 

Webmaster 

Intet nyt. 

 

Nosework 

Der er indkaldt til møde i udvalget i februar 2020. Der er ikke blevet afholdt møde i udvalget, men de har 

kommunikeret via telefon. Linda snakker med dem, at de også skal afholde fysiske møder, for at styrke 

samarbejdet og få inddraget hovedbestyrelsens kontaktperson i arbejdet. 

Jubilæumsfonden 
DcH Helsingør 75 år. 19. oktober, Bettina Pruehs deltog på vegne af landsforeningen. 
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183b/19 Handleplan landsmøde  
Blev rettet til og skal bruges ved næste landsmøde. 

 
Formandsmødet den 23. og 24. november 

Er aflyst da vi ikke kan have budgetter og regnskab klar, bliver flyttet til 25. og 26. januar 2020. 

Forslag til Emner: 

Hvem kan give en karantæne i DcH generelt, Linda og Steen laver oplæg. 

Doping politik, Linda laver et oplæg. 

Opfølgning på Strategiplanen for udvalgene.  

Landsudvalgene opfordres til at komme med emner til mødet. 

 
Førstehjælpskurser i lokalforeningerne (Steen) 
Der er ikke mere udsigt til, at det bliver lovpligtigt med førstehjælpskurser i foreninger, udviklingen føl-

ges. 
 

Lokalforeningsvedtægter (Steen) 

I nogle kommuner er der problemer med formuleringerne i vedtægterne. 

Steen havde nogle forslag til ting, der kan ændres, men hovedbestyrelsen 

henstiller til, at de ramte lokalforeninger selv ændrer i vedtægterne. 

De ting, der har været problemer med er ikke i den understregede del af lokalforeningsvedtæg-

terne. 
 

Orientering nr. 19 tilføjes mulighed for anden hædring i DcH 
Der er kommet et forslag til en udnævnelse til æresmedlem. Hovedbestyrelsen finder ikke, at den fore-

slåede persons aktiviteter i DcH har været brede nok til at udløse et æresmedlemskab.  

Hovedbestyrelsen ønsker, at det fremover bliver muligt at hylde medlemmer, der har ydet en stor indsats 

for DcH på landsmødet. 

Orientering nr. 19 rettes til med Annettes forslag til tekst. 

 
DM 2019 
Annette havde de forslag som HB talte om til DM om hovedbestyrelsens rolle og til arrangementet gene-

relt. 

VIP-arrangementet med æresmedlemmer og gamle landsformænd ændres til brunch kl. 11/11.15 med 

efterfølgende rundvisning for alle VIP’er på DM-pladsen. 

Materialer til HB udleveres samlet i en kuvert til hver med program, spisebilletter, vagtplan osv. 

Mere info om vores telt med eftersøgere, ungdomsudvalg – så vi får flere besøgende. F.eks. på Face-

book, måske lidt reklame på Facebook for de ting, vi sælger?  

Vagtplan for HB-teltet starter kl. 9/9.30 om lørdagen, da der var mange forbi, inden vi egentlig var klar. 

Forslag om lav selv badge i DcH teltet. Det kunne være en sjov aktivitet for børn og barnlige sjæle. Jan 

undersøger. 

Forslag til samling og opstart på søndagen med en speaker, der åbner DM søndag morgen. Måske mere 

information i højttaleranlægget på hele pladsen under DM. 

Kontaktpersonen tager vores ønsker med til Konkurrenceudvalget. 

Hele HB er til stede under DM, arbejder i teltet og snakker med rigtig mange medlemmer, men måske 

kunne vi også lave lidt HB-arbejde ved siden af. Der er tid til at 2 eller tre kan bruge et par timer på pro-

jektarbejde, når vi nu alligevel er samlet. 
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Ang. reklame på hjemmeside  
Hovedbestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem, der spørger om, hvordan det kan være, at Van-

delkursus kan have et link på DcH’s hjemmeside, når nu Vandelkursus ikke er en del af DcH. 

Hovedbestyrelsen er enige om, at aktiviteter, der foregår i DcH for DcH’s medlemmer og som drejer sig 

om f.eks. træning af DcH’s programmer, er at betragte som en DcH aktivitet. 

Man kan derfor godt reklamere på hjemmesiden for aktiviteter for DcH medlemmer på landsplan. 

 
273/19 Kreds 1 forslag til honorering ved DM 
Der er stor forskel på honorering/tilskud ved DM af forskellige grupper af frivillige. 

Der har før været talt om kørepenge til sporlæggere og andre hjælpere, der ikke kommer fra den arrange-

rende lokalforening.  

Vi bliver nødt til at se på alle aspekter af denne sag og der nedsættes en arbejdsgruppe for at se på pro-

blemstillingen. (Dorte og Christian). 
 

278/19 VS: Logo 

Der har været en forespørgsel om, hvordan vi bruger vores logo og layout og om man kan bruge noget 

andet i DcH. Der står ikke rigtig noget om det i orienteringerne. Hovedbestyrelsen har besluttet, at vi 

skal bruge vores fælles logo, så vi signalerer ensartethed og sammenhold i forhold til offentligheden. 
Dette sættes ind i orienteringen nr. 10 om kommunikation. (Linda laver oplæg). 

Logo og Layout sættes ind i blanketsamlingen på hjemmesiden. 

 

Konkurrerende arbejde i DcH  

Vi er blevet gjort opmærksom på, at der er et stigende problem ude i enkelte lokalforeninger, at nogle af 

de frivillige kræfter laver private kurser m.m., som konkurrerer med lokalforeningens aktiviteter. 

Vi er nødt til at se på denne problematik generelt i DcH.  

Annette sender eksempel fra Sverige, som har gode erfaringer med denne problematik. 

Der var forslag om at tage det op på et landsmøde. 

 

Vores fælles udvidede ansvarsforsikring 

Der bliver spurgt, om vores fælles udvidede ansvarsforsikring er nødvendig i landsforeningen. Rigtig 

mange forsikringsselskaber lader den almindelige ansvarsforsikring dække til hundetræning også, i hvert 

fald når der ikke trænes forsvarsarbejde. 

Det er meget forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, så det er meget kompliceret. 

Linda tager fat på vores forsikrings konsulent. 

 

Eventuelt (Alle) 
Dommerudvalget i kreds 4 har lavet en folder med oplysninger om dommeruddannelsen. Den folder fin-

des kun i nogle af kredsene, men den bør da udbredes i alle kredse. 

Jan kontakter udvalget om folderen er opdateret og sørger for distribution. 

Det flashprogram, der viser DcH bladet og DcH håndbogen på vores hjemmeside er ikke så godt, som 

man kunne ønske. Blandt andet kan man ikke søge i tingene. 

Jan undersøger om der er andre og bedre muligheder til en rimelig pris. 

 

 

 

 


