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Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. april kl. 19.00 via Skype 
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 
Frede Pedersen kredsformand kreds 4 
Jan E. Nielsen forretningsfører og referent 
 
Afbud fra: 
Dorte Dabelsteen kredsformand kreds 5 
Steen Andersen kredsformand kreds 6 
   
 DAGSORDEN: 
   
Ang. ansøgning på tøj til udvalg (112 /19) 
BHU har ansøgt om at købe trøjer for 1500,- til udvalget. 
Det blev diskuteret om det vil sætte reference for resten af udvalgene og andre frivillige.  
Vi skal have taget en principiel beslutning om tøj til udvalg og andre. Vi har fået tøj af Agria, hvor mange 
penge skal vi så bruge på mere tøj? 
Det kommer med på fællesmødet, og Annette sender besked til udvalget. 
 
Kort orientering om hundeloven 
Jan er blevet kontaktet af en hundefører, som har talt med fødevarestyrelsen, og har fået at vide at hun 
godt kunne deltage i konkurrence på trods af at hendes hund har fået bidt noget af øret af og efterfølgende 
er blevet opereret. Det eneste der skulle til var, at der var dokumentation fra dyrlægen omkring det kirurgi-
ske indgreb. Jan har forsøgt at få en skriftlig bekræftelse på dette og det vil fødevarestyrelsen ikke give og 
henviser nu til, at man ikke kan få dispensation fra øre og halekuperingsforbuddet, hvor disse operative ve-
terinære indgreb også hører ind under. Så vi må vente til den nye lov forhåbentlig, bliver godkendt, med 
ændringen om, at der netop fremover kan gives disse dispensationer. 
   
Nyhedsbrevet 
Vi har først i april udsendt den nye månedsbrev, hvor referater og nyhedsbreve fra udvalg er samlet i et 
brev. 
Alle synes det er rigtig godt med månedsbrevet, og Frede synes det vil være godt hvis det kunne bruges lidt 
mere generelt.  
Vi har ikke fået mange tilbagemeldinger men dem vi har hørt fra, er meget positive. Og vi kan også se at 
mange åbner de links der står i brevet. 
   
Landskasserer og regnskabssituationen 
Stella og Jan har haft et møde med revisor Erling Lund, og han er ved at få adgang til vores driftskonto så 
han kan betale fakturaer og udlæg for landsforeningen, og lave den daglige bogføring for Stella. 
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Stella laver en driftskonto hos Frøs Sparekasse, da vi kan få en konto her en del billi-
gere end den nuværende. 
Jan arrangerer et møde med en økonomirådgiver som kommer med på et kommende hovedbestyrelses-
møde, så vi kan få anbragt DcH’s midler på en sikker og fornuftig måde. 
Stella laver oplæg til fællesmødet med oversigt over økonomien. 
Jan tager fat på Erling ang. udlægsberegningen til FU. 
   
Emner til næste HB-møde 
Tøjsnakken på fællesmødet. 
Kreds 3 ønsker at have en snak med de andre kredse om eftersøgningstjenesten, de vil gerne give eftersø-
gerne kørselspenge til fællessamlinger, og synes det skal være ens i kredsene.  
   
Evt. 
Der har været tvivl om budgetterne for landsudvalgene er godkendte, de er alle godkendte og lagt i budget-
tet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Annette Lunau 
Landsformand 


