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 168/19    den  17-5-19 

 

Referat HB-mødet den 5. maj i Huset  

 

Deltagere på mødet: 

 

Annette Lunau landsformand og mødeleder 

Linda Lundh landsnæstformand 

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: 

Stella Egholm Jensen landskasserer 

Frede Pedersen kredsformand kreds 4 

 

 

Evt. gæstebesøg af udvalg: 

Nordisk Udvalg fortalte om deres organisation, og hvordan de ser nordisk i DcH og fremlagde deres 

handlingsplaner.  

 Udvalget har en stor udfordring med antallet af konkurrencer, da der er meget få. De foreslår et diffe-

rentieret startgebyr og de har en udfordring med, at der er forskellige procedurer for udbetaling af kør-

selsgodtgørelse til dommerne i de enkelte kredse. Kredsformændene vil se på dette, det er primært kreds 

6, der ikke betaler for dommere fra andre kredse.  

De skal have en ny formand for udvalget til næste landsmøde, da Dorthe Ellegaard trække sig pr. 1. juni 

i år, Kirsten Christoffersen overtager posten indtil landsmødet. 

 
 
Opfølgning på sidste møde og nyt fra landsformanden (AL) 
Fællesmødet var et godt møde, og der blev arbejdet seriøst med værdier og strategien. 

Der var gode indlæg og input, som skal videre drøftes i dag. 

 

Status fra sekretariatet (JEN) 
Jan indkalder til møde i DcH admin gruppen for afklaring af det videre arbejde. 

Annette og Jan har deltaget i generalforsamlingen i Friluftsrådet, hvor der blev valgt ny formand. 

Jan og Christian deltager på Naturmødet i Hirtshals den 22. – 25. maj, Christian lukker DcH’s stand ned 

lørdag, da Jan skal til København lørdag til Amager Fælled og deltage i Agria gåturen sammen med 

kreds 6. 

Annette og Jan skal til møde i DR ang. ”Vores natur”, naturens år 2020. 

Jan opfordrede kredsformændene til at finde et sted i deres kreds, hvor man kunne lave den aftalte gåtur 

med en naturvejleder, gerne i forskellige omgivelser, som kredsene aftaler indbyrdes.  

Kreds 4 har meldt ind, og Jan vil gerne have en beskrivelse fra alle kredse som kan offentliggøres. 
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Nyt fra landskassereren  
Var ikke til stede på mødet. 

 
Nyt fra FU  
Intet nyt. 
 
Ting til behandling fra fællesmødet 
Tøjpolitikken blev diskuteret efter debatten på fællesmødet og de ideer, der kom frem. 

Vi afsætter et beløb til landsudvalgsmedlemmer, som kan bruges på tøj fra shoppen. Første gang i 2020 

efter landsmødet og fremover hvert 3. år.  

 

På baggrund af drøftelsen på fællesmødet talte vi om  at finde et navn til DcH’s konkurrence program, 

da det kan give noget forvirring med dommerudvalg, hvor ikke alle dommere er osv. 

Vi laver et Facebook opslag, hvor vi spørger om forslag til nyt navn. 

 

Der blev aftalt, at kredsformændene skulle mødes og tale om strukturen i kredsene. 

 

Vi talte om, at det måske var en god ide at se på strukturen i konkurrence- og dommerudvalg i lyset af 

debatten på fællesmødet. Annette skriver til de to udvalg og beder om deres synspunkter omkring dette 

emne. 

Vi blev opfordret til at finde et fast tidspunkt for fællesmøde og formandsmøde.  

Formandsmødet lægges fast den 4. weekend i november og fællesmødet den 3. eller 4. weekend i april, 

alt efter hvornår påsken falder. 

 

Det blev besluttet at DM- beværtning om fredagen flyttes over i DM budgettet. 

 
Strategi - hvad er det næste? 

Vi skal have gennemgået alle skabeloner og fælles signaturer m.m. så vi kan få det hele lavet ensartet og 

opdateret med diverse slogans og værdier. 

 

Nyt fra kredsformænd 

Kreds 1 

Naturmødet i Hirtshals den 23., 24. og 25. maj hvor Christian deltager fredag og lørdag, hvor han også 

lukker DcH’s  stand ned. 

 

Kreds 2 

Kredskassereren og suppleanten er begge blevet syge, og det giver kredsbestyrelsen en udfordring som 

de forsøger at løse hurtigst muligt. 

 

Kreds 3 

Kredsbestyrelsen har diskuteret tilskud til eftersøgningstjenesten. 

 

Kreds 4 

 

Kreds 5 

Langeskov har afholdt det første formøde til DM. Der er et godt samarbejde med alle udvalg og de lo-

kalforeninger, der står for DM. 
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Der er nu nedsat et uddannelsesudvalg i kredsen. 

 

Kreds 6 

De mangler en formand for rallyudvalget i kredsen. 

Der er booket plads til efterårsmødet (Agria kurset) og der er stor interesse for at deltage i strategiarbej-

det. 

 

 

Landsudvalgene 

Agilityudvalg 

 

Brugshundeudvalg 

134 19 VS: resultater for brugsprøver (ansøgning om budgetudvidelse)  

DcH’s resultatregistrering kan ikke håndtere nogle af BHU’s resultater. Det kræver en ændring i pro-

grammet og dermed en udgift.  

Hovedbestyrelsen godkender ansøgningen. 

 
Dommerudvalg 

 
Konkurrenceudvalg 

 

Eftersøgningsudvalg 

Der er kommet et forslag til nyt medlem i udvalget. Vi har ikke nået at se brevet inden mødet, så det be-

handles på OneNote. 

 

Konsulentudvalg 

 

Nordisk udvalg 

Der afholdes et møde i udvalget den 22. maj. 

 

Ordensudvalget 

 

Rally udvalg 

Der er behandlet en protestsag i udvalget med en videooptagelse, den blev afvist, da vi ikke accepterer 

video i protest sager. I øvrigt var vinklen på optagelsen ikke god nok. 

Udvalget har fået en henvendelse fra DKK ang. ændring af regler igen, men ønsker at afvise, da der lige 

er lavet nye øvelsesbeskrivelser i DcH’s rallyprogram. Udvalget vil se på DKK’s forslag til 2021.  

Forslag til ændring af orientering nr. 26 om vaccinationsregler. Der står ikke noget i orienteringen om, 

hvem der kan kontrollere vaccinationer og det bør der. 

Hovedbestyrelsen ser på en ny formulering. 

 

Redaktionen 

Der afholdes et møde senere på måneden, hvor det nye redaktionsmedlem Marianne Blom fra kreds 6 

introduceres til den øvrige redaktion. 

 

Uddannelsesudvalg 

Behandling af personsager/klager af kredsinstruktører. (SA) 
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Man har behandlet en personsag angående en kredsinstruktør i udvalget, og ønsker at sådanne sager skal 

behandles i landsuddannelsesudvalget i stedet for i kredsene, da der kan være sammenfald i de personer 

der sidder i bestyrelsen og dem der skal behandle personsagen. Landsuddannelsesudvalget er dem der 

uddanner kredsinstruktørerne, og derved har den nødvendige viden om instruktørens virke. 

Hovedbestyrelsen synes, at kredsbestyrelsen i første omgang skal behandle sagerne og kan, hvis de øn-

sker det, sende det videre til landsuddannelsesudvalget i tvivlstilfælde. 

Alle sager hvor der skal foretages en sanktion skal behandles i ordensudvalget. 

 

Ungdomsudvalg 

Der er gang i mange ting i udvalget, de arbejder især på synlighed og de har fået lavet nye foldere om 

ungdomsarbejdet i DcH. 

 

Initiativfonden 

 

Webmaster 

Helle Troelsen og Jan arbejder med design og oplæg til den nye hjemmeside. 

Vi arbejder på at få hjemmesiden med i DcH-admin. 

 

Nose work  

Udvalget samarbejder med uddannelsesudvalget om at få det nye kredsinstruktørkursus i nose work klar 

til efteråret. 

Jubilæumsfonden 

Handleplan landsmøde 

Udsat til næste møde. 

 
Rettelser i lokalforeningsvedtægter (SA) 
Steen har fået henvendelser fra flere lokalforeninger, som har fået afvist deres vedtægter pga. fritidslo-

ven, og at man kan deltage i lokalforeningens aktiviteter uden at være medlem, (sekundært medlem-

skab). Steen ser på fritidsloven i forhold til lokalforeningsvedtægterne og kommer med et oplæg til, 

hvad der evt. skal rettes til. 

 
118 19 VS: Ændringsforslag af orientering 4, 10 og 11 

Orientering nr. 4 omhandler uddeling af stemmer til landsmødet, og at man kun kan få udleveret 

stemme r for  ét hverv i landsforeningen. Der var forslag på landsmødet til at ændre denne regel, så én 

person kan få stemmer fra flere hverv. 

Hovedbestyrelsen bakker op om dette, så én person fremover kan få stemmer fra én lokalforening og et 

eller flere stemmeberettigede hverv. Dog kan man kun repræsentere én lokalforening. 

 

Orientering nr. 10 omhandler kommunikation i DcH at der løbende skal udsendes nyhedsbrev. Det er nu 

ændret til, at vi kan samle disse til udsendelse en gang om måneden. 

 

Orientering nr. 11 omhandler udgifter til repræsentation for DcH, kørselsudgifter og dækning af om-

kostninger i forbindelse med kørsel. 

Orienteringen er opdateret, der er flere mindre ændringer. 

 
Emner til næste HB-møde 
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Vi skal lave en profil på alle landsmøde valgte HB medlemmer på et senere møde. 

Handleplan landsmøde. 

Konsulentudvalget bestilling af foldere. 

 

Eventuelt (Alle) 
 

 


