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Referat fra fællesmøde lørdag den 4. maj i Huset. 

 

Deltagerlisten kan ses i bunden af dette dokument. 

 

Velkommen v/Annette Lunau 

Annette bød velkommen og håbede på at det blev en god og konstruktiv weekend. 

 

Præsentation af udvalg og medlemmer  

Alle deltagere præsenterede sig. 

 

Regnskabs status (JEN) 

Der bliver lavet et nyhedsbrev omkring at Revisor Erling Lund har overtaget bogføring og udbetaling for Stella. 

De økonomiansvarlige skal nu sende alle faktura og afregninger til følgende mailadresse regnskab@dch-danmark.dk. 

 

Tøjpolitik i landsudvalg (AL) 

På baggrund af en henvendelse fra brugshundeudvalget omkring køb af tøj, ville Annette gerne høre forsamlingens me-

ning om vi skal have en tøjpolitik for landsforeningen. Der har før været en tøjpolitik og hvis alle bare køber tøj hjem, 

så bliver det en stor post. 

Thomas Ryhave synes vi skal have et ens udseende og at vi skal signalere det samme. 

Kirsten Christoffersen siger, at de godt kunne tænke sig regn overtræksbukser til dommere i Nordisk.  

Ole Suurland synes ikke vi skal have overtræksbukser da det griber om sig hvis alle dommere skulle have det. 

Dorthe Larsen synes vi skal have en T-shirt til udvalg med tryk på. 

Linda Lundh synes vi skal lave en fælles politik, som beskriver hvad man skal have i de forskellige hverv, og at det skal 

lægges ind i budgetterne for udvalgene. 

Jette Nybo Andersen siger, at vi også vil bruge tøjet privat hvis Agria navnet ikke er for dominerende. 

Annette Lunau spørger ind til hvor lang tid vi skal bruge tøjet. 

Flere svarer mellem 2 til 3 år. 

Ole Suurland foreslår at man kunne indføre egenbetaling med rabat på tøjet. 

Morten Jensen t mener, at vi mangler store størrelser i shoppen. 

Dorthe Sibbesen mangler T-shirts og fleecetrøjer til konsulenterne. 

Heidi K. Johansen synes det vil være godt med noget tilskud/egenbetaling. 

Christina Holm redaktionen synes det er vigtigt, at dem der kommer ud ekstern skal prioriteres frem for interne. 

Klaus Krog synes vi kunne tilbyde en rabatsats til udvalgene. 

Thomas Ryhave synes, at man selv skal købe bukser da det er umiddelbart svært at få bukser, der passer alle. 

Annette Lunau sluttede af med at sige at vi vil arbejde videre med dagens input og lave en ny tøjpolitik på HB-mødet. 

 

Rallyudvalget har forslag om, at beværtningen fredag ifbm. DM ikke belaster de enkelte udvalgs budgetter, men 

lægges det generelle DM-budget. (IMKP). 

Arbejdsmiddagen fredag aften går på skift mellem udvalgene og det ser mærkeligt ud på den årlige gennemgang af bud-

getter og regnskab, at et udvalg pludselig har 25.000 mere i et enkelt år. Det vil være mere gennemskueligt, hvis udgif-

ten fast indgår i DM budgettet. 

Det blev vedtaget at denne udgift skal dækkes af Konkurrence udvalgets DM-budget efter i år. 

 

Nyhedsbrev(månedsbrevet)(AL) 

Annette Lunau spurgte ind til hvordan det fungerer med, at vi kun sender et samlet nyhedsbrev med links til lokalfor-

eninger en gang om måneden: 

Morten Jensen synes, der skal laves et nyhedsbrev, som man som medlem får automatisk. Hvis man ikke ønsker at mod-

tage det, skal det vælges fra.      

Steen Andersen siger at vi skal følge lovgivningen, man skal have aktiv tilmelding. 

Rallyudvalget har lavet en Facebook gruppe for udvalget, hvor de lægger egne nyheder ind. 

Referat fra fællesmøde den 4. maj 2019 

mailto:regnskab@dch-danmark.dk


  

 Sekretariatet 
Forretningsfører Jan E Nielsen • Anton Berntsen Vej 10 • 7182 Bredsten 
Tlf.: 21156610 • sekretariatet@dch-danmark.dk 

Thomas Ryhave synes, det er vigtigt, at informationerne også lægges på hjemmesiden.  

Annette Lunau opfordrer udvalgene til at nyheder og andet, som har generel interesse også lægges ind på landsforenin-

gens Facebookside.  

Hvis der er udvalg, som ikke har adgang til landsforeningens Facebookside, kan de henvende sig til Jacob fra Redaktio-

nen. 

Vi fortsætter med nyhedsbrevet i den nye form og tilretter løbende layout m.m. 

 

Salg af DcH's beregningsprogrammer og DcH tilmeld til DKK(AGU)  

Agilityudvalget har stillet spørgsmål, om de kan arbejde med at dele DcH’s beregningsprogram med DKK (mod beta-

ling). 

Hovedbestyrelsen vil gerne høre forsamlingens mening om dette. Hvor meget skal vi samarbejde med DKK? Og hvor 

meget deler DKK med os? 

Annette Lunau synes vi skal tænke os godt om, før vi bare deler ting med DKK, da der ikke synes at komme ret meget 

den anden vej. 

Heidi K. Johansen er af samme mening. 

Thomas Ryhave mener også vi skal have tingene for os selv. 

Morten Jensen mener ikke vi skal dele noget. 

Iben K. Pedersen synes vi skal have en holdning fra ledelsen om, hvad vi skal samarbejde med DKK om, især set i lyset 

af dette års problemer med samarbejdet omkring de nye rallyskilte. 

Beslutningen blev at vi gerne vil arbejde sammen med DKK, men ikke om beregner programmet og DcH tilmeld. 

 

DcH's konkurrenceprogram(alle)  

Hovedbestyrelsen vil gerne høre, hvad der er sket siden formandsmødet i november, hvor der var en lang snak om DcH-

programmets fremtid. ER der sket noget rundt omkring og har man gjort sig nogle tanker omkring den snak? 

Ingeborg Henriksen mangler hundefører som dyrker DcH programmet, der er ingen der er interesseret i deres lokalfor-

ening. 

Annette Lunau kommenterede, at hvis lokalforeningen ikke tilbyder C-klassen, så kommer der naturligvis ikke nogle 

hundeførere på C-hold. 

Heidi K. Johansen kommer fra samme lokalforening, og mangler at få formidlet hvad programmet går ud på. 

Nanna Schmidt, de har C-hold i foreningen, men har svært ved at holde det i gang, det har ikke den store interesse hos 

hundeførerne. De har derfor hundeførere fra andre lokalforeninger på holdet.  

Dorthe Sibbesen, de har heller ikke noget hold i DcH programmet, og mangler hundeførere som vil deltage i program-

met. 

Helle Troelsen fortæller, at de har succes med lave en ”friste” aften i Herning, hvor hundeførerne kan se noget fra for-

skellige programmer. Dygtige hundeførere viser hvad man kan opnå i bl.a. DcH-programmet.    

Thomas Ryhave mener, at det er ude i lokalforeningen vi har problemet, det er der man skal fange hundeførerne. 

Kreds 5 har indkaldt til et kredsmøde hvor man taler om dette problem og hvordan man kan ændre udviklingen. 

Der var en længere debat om engagement fra trænerne, træningsplanlægning, træneruddannelse samt om ikke, der skal 

ses på programmet med nye øjne. Der var også en snak om der måske skulle en omstrukturering til i DcH-programud-

valgene. 

Ole Suurland foreslår, at DcH-programmet skal have et nyt navn – et forslag, som flere kunne tilslutte sig. Annette Lu-

nau bakkede op og gav udtryk for, at et nyt navn kan give større klarhed i organisationen omkring dommere, konkurren-

cer m.m. 

 

Værdierne i DcH(alle) 

DcH’s værdier blev gennemgået. Det er vigtigt, at værdierne får et liv og er med i alt arbejdet. Jan satte alle i gang med 

gruppearbejde omkring indarbejdelse af værdierne i udvalgenes arbejde 

Grupperne fremlagde deres arbejde på plancher 

 

Fællesskab 

Efteruddannelse 

Fællestræning 
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Opvisninger på div. hundedage og arrangementer 

Trænings fællesskaber, nordiske træningsweekender 

Sporlæggere 

Internt fællesskab mellem hundeførerne 

Fællesskab øvrige nordiske lande  

Fortælle om ting, der skaber fællesskab 

Dækning af DM, Vandelkursus, Himmerlandsgården 

Facebooksiden, DcH aktiviteter 

Uddannelse, konkurrencer, kurser – BHU samles 

At der afholdes konkurrencer og tidssvarende program ud fra de til rådige ressourcer 

At der afholdes flere konkurrencer i DcH’s program 

Erfaringsudveksling –facebookside kun for konsulenter, spørgsmål og erfaringsudveksling 

Lokal opbakning fra lokalforeninger, giver større synlighed 

Fællessamling - årlig samling – opdateret, hvad rører sig? 

Kurser giver fælles viden og fællesskab. Kurser for alle 

Samling landsudvalg og kredsudvalg 

Hjælp til øvrige udvalg og lokalforeninger. P.t. nose work og træning af unge 

Fælles samlinger med erfaringsudveksling 

Ejerskab = fællesskab 

Turde at være ærlig – Ikke altid enige 

Nye venner – møde andre med samme interesser på samme alder 

Udvalgssamarbejde – vigtigt at kunne samarbejde med de andre udvlag mm 

Venskabs ungdomshold – i fremtiden mødes med andre hold 

 

Åbenhed 

Sociale medier 

Infomøder/samlinger 

Villig til at lytte og tage imod input 

Den nordiske ånd – kultur, altid åbne og hjælper hinanden 

Åben facebookgruppe – nordisk spor og rundering 

Vidensdeling – interesseret i at hjælpe hinanden 

Artikel om konsulenttjenesten 

Artikler fra menige medlemmer 

Hjemmeside viser referat og nyheder 

Nyhedsbrev, fællestræning, paratviden – opdaterer med viden 

Vi stiller vores faglige viden til rådighed – besvarer spørgsmål mm 

Vi har et kendt program – bedømmelsesregler mm 

Vi sikrer info om ændringer til lokalforeninger og hundeførere, nyhedsbreve osv. 

Registrering – registrerer alle besøg, god information om problemer 

Nyhedsbrev/referater  

Diverse events – foredrag på bibliotek, samarbejder med dyrlæger, fortæller i lokalforeninger, Plantorama, dyrskuer 

m.m 

Kurser, deler materiale ud til deltagerne 

Referater fra møder, prøver at være kommunikative i referater 

Beskrivelse af grunduddannelsen på hjemmesiden 

Lydhør overfor kritik 

Åben kommunikation – alt sendes til alle 

Aktiv information ud ad til 

Ungdomspanel – prøver at samle nogle unge, der kan udtale sig om ideer 

Ikke DcH medlemmer- ska finde de unge udenfor DcH 

Reklame, hundens, dag, hestedag, messer og lign 
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Kvalitet 

God uddannelse 

God efteruddannelse 

Ensartethed på kredsplan – hundeførere oplever det samme på alle kurser i lokalforeningerne 

Nordisk program, gruppens eget program 

Dommeruddannelse/efteruddannelse – alle møder op, engagement 

Landsholdssamlinger – god holdånd og kultur 

DcH bladet er for alle – dækker bredt 

Medlemmer kan se egen tekst og billeder i bladet – tager foto m telefon, giver mere levende billeder 

Facebookside når ud til mange og er seriøst 

Instruktører fra andre foreninger 

Omgivelser ved kurser 

Informationsniveau, står til rådighed med information og registrering 

Vilkår ved prøver og konkurrencer skal være i orden 

Vi sikrer os konsekvens af ændringsforslag – hvad medfører forslaget 

Vi forsøger at være tidssvarende 

Vi ønsker stabilitet 

Registrering – hvad skal vi gå mere ind i / blive bedre til 

Uddannelse 

Samarbejde med andre professionelle, kiropraktorer, dyrlæger m.fl. 

Ensartet uddannelse 

Mål og formål synlige i modulbeskrivelser – hvad kan man forvente – og kan måles på 

Krav om grundviden/uddannelse. Minimum kendskab til indlæring både dyr og mennesker 

Efteruddannelse 

Velforberedte, formulerer sig forståeligt 

Diplomati – lydhør, formidle på en pæn diplomatisk måde 

Udvalgssamarbejde – andre udvalg hjælpe med instruktører til lejr mm 

Uddannelse – hjælp fra udvalg omkring emner 

Evaluering – vil gerne have deltagere til at evaluere aktiviteter 

 

Arbejde med Strategien og målsætninger for enkelte udvalg(alle)  

Vi vil fortsætte arbejdet med strategien og lave målsætninger for de enkelte udvalg. 

Alle udvalg arbejdede individuel med deres målsætning i forhold til strategien og skal sende de færdige målsætninger til 

Jan hurtigst mulig. Målsætningerne og strategien vil være en del af formandsberetningerne i de forskellige udvalg frem-

over. 

 

Evt.  

Helle Troelsen præsenterede oplægget til ny hjemmeside og præsenterede DM-skabelon til fremtidig brug. 

Morten Jensen synes vi skal være opmærksom på at sige tingene til dem det drejer sig om i stedet for alle andre. 

Annette Lunau opfordrede til at referater fra udvalg bliver lidt mere fyldige og uddybende, så den almindelige læser får 

et større udbytte af læsningen. 

Dorthe Larsen opfordrede til der kommer navne i referater. 

Iben K. Pedersen opfordrede til at man svarer kun til afsenderen og ikke til hele gruppen, når man besvarer på en mail 

sendt til mange. 

  
 

Deltagere: 

 

Rallyudvalget Iben Krarup Pedersen 

Rallyudvalget Heidi K Johansen 

Rallyudvalget Louise Aaquist Grøndahl 

Rallyudvalget Lisbeth Nygård Kristensen 
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Nordisk udvalget Kirsten Christoffersen 

Nordisk udvalget Anne Daugård 

Nordisk udvalget Michael Thygesen 

Redaktionen Jette Nybo Andersen 

Redaktionen Christina Holm  

Brugshundeudvalget Morten Jensen 

Brugshundeudvalget Ulla Schmidt 

Brugshundeudvalget Finn Hansen 

Konkurrenceudvalget Peter Knudsen 

Konkurrenceudvalget Stig Hansen 

Konkurrenceudvalget Jørn Præstegaard 

Konkurrenceudvalget Poul Graversen 

Konsulentudvalget Janna Juhler 

Konsulentudvalget Lene Bendtzen 

Konsulentudvalget Dorthe Sibbesen 

Uddannelsesudvalget Susan Aino Kjær 

Uddannelsesudvalget Nanna Schmidt 

Uddannelsesudvalget Gitte Bendixen 

Uddannelsesudvalget Dorthe Larsen 

Dommerudvalget Thomas Ryhave 

Dommerudvalget Klaus Krog 

Dommerudvalget Ole Suurland 

Ungdomsudvalget Julie Koed Aasted 

Ungdomsudvalget Anne Bak Olesen 

Ungdomsudvalget Christine Mose Iversen 

Ungdomsudvalget Cecilie Hvid Arensbach 

Eftersøgningsudvalget Olav Møller 

Eftersøgningsudvalget Brian Jensen 

Nose workudvalget Ingeborg Henriksen 

Nose workudvalget Bente Brændshøj 

Webmaster Helle Troelsen 

Landsformand Annette Lunau 

Landsnæstformand Linda Lundh 

Kreds 2 Gitte D. Christensen 

Kreds 3 Jørgen Randa 

Kreds 5 Dorte Gabelsteen 

Kreds 6 Steen Andersen 

Forretningsfører Jan E Nielsen 

 

 


