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Hovedbestyrelsesmøde fredag og søndag d. 15. og 17. marts på Sportshotel Vejen  

 

Deltagere på mødet: 

 

Annette Lunau landsformand og mødeleder 

Linda Lundh landsnæstformand 

Stella Egholm Jensen landskasserer 

Christian Ravn kredsformand kreds 1 

Gitte D. Christensen kredsformand kreds 2 

Jørgen Randa kredsformand kreds 3 

Dorte Dabelsteen kredsformand kreds 5 

Steen Andersen kredsformand kreds 6 

Jan E. Nielsen forretningsfører og referent 

 

Afbud fra: 

Frede Pedersen kredsformand kreds 4 

 

 

DAGSORDEN 15. marts kl. 17.00: 

 

Gennemgang af strategi og plan for videre arbejde med den i 2019. 

Der blev arbejdet med strategien og lavet handlingsplaner til målene. 

Steen vil gerne være med i arbejdsgruppen omkring regnskabsprogrammet. 

 

 

DAGSORDEN 17. marts kl. 8.30: 

 

1. Opfølgning på sidste møde og nyt fra landsformanden (AL) 

 

2. Status fra sekretariatet (JEN) 

37 19 Agria synlighed: Agria vil rigtig gerne rundt i kredse og lokalforeninger og fortælle om forsikrin-

ger og nyttig viden til f.eks. hvalpeejere. 

Arrangementer rundt om i kredsene: har kun hørt fra kreds 4. De ønsker at Agria deltager ved kredsme-

sterskabet, og tager fat på Agria med det praktiske. 

Jan opfordrede kredsformændene til at finde arrangementer og møder, hvor Agria kan være med, de skal 

kontakte Jan eller Agria direkte.  

Vi snakkede om at lave et punkt på hjemmesiden om ”før du køber hund”. Kontaktpersonen tager fat på 

konsulentudvalget, om de kan levere lidt gode råd, og vi beder Agria om materiale fra dem. 

 

363 18 Friluftsrådet Naturmødet i Hirtshals 23.-25. maj 2019   93/19. 

Ungdomsudvalget kommer fredag formiddag, Christian finder eftersøgere, adfærdskonsulenter, Rally, 

Agility, Nose work m.m. Vi kunne lave en eller to Kahoots til børn og unge. Der kommer skoleklasser 

fredag, så der er masser af børn at arbejde med. 

 

83 19 Samarbejde ang. magasin 

Vi har fået tilbud om at være med i et gratis magasin om hunde. Magasinet forventes i første omgang at 

blive omdelt omkring Århus og Odense som forsøgsområder. 
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Folkene bag magasinet har selv journalister og fotografer, men er meget interesse-

rede i at få lov til at bruge artikler fra DcH-bladet. Annette kontakter redaktionen. 

Magasinet henvender sig til familier med hund. 

Jørgen og Dorte arbejder på en liste over mulige annoncører i områderne. Vi skal blot levere navne på 

hunderelaterede forretninger m.m. Firmaet kontakter dem selv. 

Godkendt af hovedbestyrelsen. 

 

84 19 Samarbejde ang. Cofman sommerhusudlejning. 

Jan har fået henvendelse fra et sommerhusudlejningsbureau, at de gerne vil give rabat til DcH’s med-

lemmer. De udlejer huse over hele Europa og der må være hunde i alle deres huse. 

Vi kan tilbyde at blive nævnt i vores medlemsfordele spalte og en bannerreklame på vores hjemmesi-

den.  

Jan vender tilbage til dem med vores tilbud. 

 

85 19 Medlemsfordele generelt (i DcH bladet) 

Vi vil gerne have en spalte i DcH-bladet med medlemsfordele i DcH, så vi synliggør fordelene ved at 

være medlem af DcH. 

Agria udvidede forsikring til alle medlemmer for DcH aktiviteter. 

Abonnement aftale med foderfirma – prøver vi at skaffe 

10 % rabat på forsikringer hos Agria. 

DcH shoppen (https://www.rrtryk.dk/skole____foreningsaftaler_dch-c-127_132.html). 

Cofman.dk procent på sommerhusleje hvor vi må have hund med. 

Jan undersøger flere muligheder. 

 

79 19 Tilbud på Agriakurser fra Foreningsudviklerne. 

Foreningsudviklerne ved Torben Stenstrup har udarbejdet et tilbud til DcH om en kursusrække til kred-

sene. Tilbuddet indeholder bestyrelseskursus om lørdagen og økonomi- og fundraisingkursus søndag. Vi 

benytter lejligheden til at gennemgå og indarbejde det nye regnskabsprogram for kassererne. 

Lørdag er for formænd og søndag for formænd og kasserere.  

Tilbuddet er godkendt af HB. Vi bruger alle Agriapengene for 2019 og landsforeningen betaler differen-

cen på ca. 14.000,  

Kredsen sørger for lokaler og forplejning. Der skal bruges 2 lokaler til hvert kursus begge dage, som 

kan rumme ca. 30 personer. 

Kurserne afholdes således: 

5. og 6. oktober kreds 3,  

26. og 27. oktober kreds 2,  

2. og 3. november kreds 6,  

9. og 10. november kreds 1,  

30. november og 1. december kreds 5,  

11. og 12. januar kreds 4. 

Der stiles mod et medlem fra FU og Jan deltager ved alle kurser, fordeling aftales senere. 

Kredsformænd sender lokaliteter til Jan senest 1. april.  

 

78 19 Medlemstal februar. 

Det viste en fremgang i antal medlemmer, dog var der nogle lokalforeninger, som ikke havde fået slettet 

alle de gamle, så vi må se om det holder til næste opgørelse. 

         
3. Nyt fra landskassereren (EH) 

https://www.rrtryk.dk/skole____foreningsaftaler_dch-c-127_132.html
https://www.rrtryk.dk/skole____foreningsaftaler_dch-c-127_132.html
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 Opfølgning på økonomien og budgetterne. 

 Stella er glad for det nye program, men hun mangler nogle rapporter, så hun har bedt Steingabelgaard 

om at lave disse.  

 Stella laver  en rapport på deres posteringer indtil nu til udvalgene. 

 Steen, Stella og Jan laver link fra medlemsdatabasen til DcH admin (som vi har valgt at kalde det nye 

regnskabs- og medlemssystem).  

Landsmødet sagde nej til honorar til landskassereren, så vi skal have overdraget posterings- og  beta-

lingsopgaven til en ekstern partner. Vi laver en aftale med revisionsfirmaet Erling Lund Aps. om bogfø-

ring og fakturering iflg. det tilbud, der blev fremlagt på landsmødet. . HB enedes om at give Stella løn-

kompensation for en fridag hver uge i månederne marts april og maj så hun får tid til at køre det nye sy-

stem ind. 

Vi skal have fundet en fordeling af opgaver mellem landskasserer, Jan, revisionsfirma og evt. andre? 

Stella og Jan mødes med revisoren fredag den 29. marts for at planlægge den nye situation. 

 

4. Nyt fra FU 

Afholdt møde ang. strategioplæg. 

 

5. Gennemgang og udfærdigelse af forretningsordenen 

Der blev ændret lidt i forretningsordenen. Forretningsordenen ligger i øjeblikket på hjemmesiden og in-

gen andre steder. Vi vil fremover i stedet indarbejde forretningsordenen i HB’s orientering nr. 17, så der 

kun er ét dokument om HB’s arbejde. Linda samordner de to dokumenter. 

 

55/18 Opgaver i HB 

Kontaktpersoner til de forskellige udvalg blev fundet. Se vedlagte skema sidst i referatet. 

 

6. Præsentation af valgte udvalgsformænd og valg at udvalgsmedlemmer 

De ny/genvalgte udvalgsformænd præsenterer sig for HB og sammen vælges udvalgsmedlemmer blandt 

de indsendte kandidater. 

Iben Krarup Pedersen Rallyudvalget, udvalgsmedlemmer: Louise Aaquist Grøndahl, Heidi Kaarup Jo-

hansen, Lisbeth N. Kristensen.  

Udvalget vil være bedre til at koordinere konkurrencer, så de bliver bedre fordelt imellem kredsene. Ud-

valget styrer samarbejdet med DDK. 

 

Peter Knudsen Konkurrenceudvalget, udvalgsmedlemmer: Stig Hansen, Jørn Præstegaard, Poul Graver-

sen, Arne Honoré.  

Udvalget vil gerne have Konkurrenceresultater på det nye DcH admin system.  

DM 2020 - Sydthy har meldt sig som arrangør.  

Peter opfordrede til, at kredsene finder fælles fodslag omkring betaling til konkurrencer.  

Der er mangel på dygtige sporlæggere - evt. sporlægger kurser er vigtige for, at vi kan have sporlæggere 

nok. 

 

Jette Nybo Andersen DcH Bladet, udvalgsmedlemmer: Christina Holm, Jakob Rasmussen og Marianne 

Blom Larsen.  

2 stk. pc-er til Jakob og Marianne.  

Jette vil gerne have lidt fra de nye medlemmer i hovedbestyrelsen til præsentation i næste DcH blad. 

 

Susan Aino Kjær Uddannelsesudvalget, udvalgsmedlemmer: Dorthe Larsen, Nanna Schmidt og Gitte 

Bendixsen.  
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Susan sender en ansøgning om tillægsbevilling til Nose work kredsinstruktør ud-

dannelsen hurtigst mulig, så Nose work kan komme i gang.  

Der er 19 nye kredsinstruktører og uddannelsen er kommet godt i gang. 

 

Jim Hempel Agilityudvalg, udvalgsmedlemmer: Bent Blom Larsen, Morten Juhl Hansen. Han vil ar-

bejde på at finde en afløser som udvalgsformand de næste år, og er glad for den opbakning han har fået 

blandt lokalforeninger og hundefører.  

DcH tilmeld og samarbejde med DKK arbejder de med. Ny pc’er til udvalget. 

 
Ingeborg Henriksen Nose workudvalget. Udvalgsmedlemmer: Bente Brandshøj, Kia Berlick, Vibeke 

Holt og forslag på Bent Nielsen. Peter Knudsen fortsætter året ud som konsulent for udvalget. 

De sætter gang i uddannelsen sammen med uddannelsesudvalget og skal have fundet nogle dommere og 

program m.m. PC’ hjemkøbes. 

 

 

7. Opfølgning på Landsmødet 2019 (alle) 

Hovedbestyrelsen er enige om, at det var et godt landsmøde med en god og positiv stemning.  

Der var en saglig debat, som blev holdt på et passende niveau tidsmæssigt. 

Der var god tilbagemelding på regnskabsgennemgangen. 

Linda og Jan tager vedtægtsændringerne fra landsmødet. 

De kommende år bliver landsmødet afholdt i Troldesalen i Vejen, hvor der er bedre plads, og der er la-

vet skriftlig aftale. 

Fremover skal kandidaters navne stå på dagsordenen og vi skal have fat på revisor og suppleanterne in-

den landsmødet. 

Vi skal have lavet en drejebog til landsmødet. Linda og Annette står for dette. 

 

8. Datoer 2019/20 

26.-28. april Nordisk DM i Hjørring 

27. april DM formøde  

4. og 5. maj Fællesmøde og HB-møde 

2. juni HB møde 

17. august HB møde 

21. og 22. september DM i Langeskov 

20. oktober HB møde 

23. og 24. november formandsmøde 

2020 

9. februar HB møde  

21. marts Landsmøde 

22. marts HB-møde 

24. til 26. april Nordisk DM i kreds 2 

2. og 3. maj Fællesmøde og HB-møde 

26. og 27. september DM i Sydthy 

21. og 22. november formandsmøde 

 

 

9. Nyt fra kredsformænd 

Kreds 1 

73 19 Referat generalforsamling kreds 1 2019 
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De har mange A og E konkurrencer i kredsen. 

 

Kreds 2 

Der er afholdt møder i kreds 2, men referater er ikke kommet endnu. 

 

Kreds 3 

72 19 Kreds 3 referat kredsgeneralforsamling 20. februar 20-02-19 

Har brugt meget tid på at få sendt reviderede vedtægter ind inden landsmødet. 

 

Kreds 4 

53 19 Referat Generalforsamling kreds 4 2019 

 

Kreds 5 

36 19 Referat af kredsbestyrelsesmøde kreds 5 230119 

82 19 Referat af kredsgeneralforsamling kreds 5 

Det har været en udfordring af finde et uddannelsesudvalg i kredsen, men det skulle være på skinner nu. 

Man har arbejdet med konkurrencer i kredsen. 

Dorte glæder sig til arbejdet i kredsen og HB. 

 

Kreds 6 

39 19 Referat kreds 6 bestyrelsesmøde 10012019 

Steen er kommet godt i gang og vil se med nye øjne på arbejdet i kredsen. 

De vil afholde en kreds C fællestræning omkring konkurrencer. 

 

Linda efterspørger formandsberetninger fra kredsene. 

 

 

10. Landsudvalgene 

 

Agilityudvalg 

Der har været lidt diskussioner om med de nye tidsregler, men det skulle være på plads nu. 

 

Brugshundeudvalg 

Møde 22. marts 

  

Dommerudvalg 

Intet nyt 

  

Konkurrenceudvalg 

Intet nyt 

         

Eftersøgningsudvalg 

Intet nyt 

 

Konsulentudvalg 

Intet nyt 

 

Nordisk udvalg 
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Intet nyt 

      

Ordensudvalget 

Intet nyt 

 

Rally udvalg 

De mangler dommere i kreds 3 og kredsen laver en plan for uddannelsen i kredsen. 

Udvalget opfordre også de andre kredse til at se på dommerstanden. 

 

Redaktionen 

Intet nyt 

             

Uddannelsesudvalg 

Intet nyt 

 

Ungdomsudvalg 

52 19 Referat udvalgsmøde i ungdomsudvalget 11-02-2019 

Vil gerne have en blogger til at promovere ungdomsudvalget. 

 

Nose work 

Det er nu blevet et fast udvalg. 

Der arbejdes nu med uddannelsen af kredsinstruktører. 

 

Initiativfonden 

50 19 Referat 16feb2019 Initiativfonden 

Der blev afholdt konstituerende møde på landsmødet i år. 

HB har besluttet at landsforeningen dækker sidste års underskud på driftskontoen i fonden. 

 

Webmaster 

Der arbejdes på en ny hjemmeside, og vi skal i gang. 

 

11. Jubilæumsfonden 

74 19 VS: Tilskud til og tildeling af DcH's guldnål til 50-års jubilar i Odense. 

Godkendt 

12. Fællesmøde 2019 (Alle) 

HB’s emner til dagsordenen: 

Kontaktpersoner og deres rolle 

Rapporter og opfølgning på regnskaber 

Ny hjemmeside – udvalgene skal lave nyt stof og billeder 

Om eftermiddagen skal der arbejdes med strategi. Arbejdsskema med delmål 2019/20 sendes til udval-

gene, som bedes arbejde med dette inden fællesmødet. 

 

Udvalgene kan indsende emner, som ønskes behandlet på fællesmødet. 

Jan sender snarest indkaldelse ud. 

 

13. DM 2021 

75 19 DcH Vejen og DcH Kolding tilbyder at afholde DM i 2021 
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Hovedbestyrelsen siger ja tak og glæder sig. 

 

14. Emner til næste HB-møde 

Tildeling af stemmer ved flere landsforeningsposter.  

Forslag om, at man kan få alle stemmer, hvis man sidder på flere poster i stedet for som nu, hvor man 

skal vælge, hvilken post man vil have stemmer for og resten så ikke bruges. 

 

15. Eventuelt (Alle) 

Sydthy har tilbudt at afholde DM i 2020, hovedbestyrelsen afventer endelig ansøgning.         

 

 

            
Med venlig hilsen 

Danmarks civile Hundeførerforening 

 

Annette Lunau 

Landsformand 


