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  205/19    den 11-6-19 

 

 

      Referat fra HB-mødet den 2. juni på Fjeldsted Skov  

  

 

Opfølgning på sidste møde og nyt fra landsformanden (AL) 

Vi er blevet gjort opmærksom på, at DcH Kjellerup har hold der træner i DcH-programmet. Det blev 

fejlagtigt sagt på fællesmødet, at de ikke havde, det beklager vi. 

 

 

Status fra sekretariatet (JEN) 

Procedure for udsendelser af foldere til konsulenter og eftersøgere. 

Jan efterspurgte hvilken måde han skulle sende foldere m.m. til konsulenter og eftersøgere, i dag skal de 

bestille på webshoppen og lægge pengene ud. Det er besværligt for den enkelte så fremover bliver fol-

dere sendt fra sekretariatet uden fakturering. Jan sender information til udvalgene. 

Naturmødet i Hirtshals 23. -25. maj status, Jan og Christian 

Det var et rigtig godt arrangement, og vi kunne som DcH måske få lidt mere ud af dette møde hvis vi 

havde nogle ting med som vi vil drøfte med andre organisationer og politikere. Ungdomsudvalget kom 

og fortalte om ungdommen i DcH, 3 eftersøgere var til stede fredag og DcH Hjørring kom og lavede op-

visning lørdag. Der var 12 andre organisationer i det fælles telt, som Friluftsrådet havde stillet til rådig-

hed. 

Agria Hundegåturen på Amager Fælled den 25.maj 

Der var 270 hunde med på gåturen. DcH’s eftersøgere demonstrerede deres evner og fandt en falkehue, 

der var mistet nogle dage før under falketræning. Det gav en lille omtale på lokal TV. 

Der var opvisning i rally og agility og publikum fik efterfølgende lov til selv at prøve med egen hund.  

Møde i DR ang. naturens år 2020 og vores rolle i DcH 

DR, Friluftsrådet og Naturstyrelsen havde indkaldt til workshop møde om en udsendelsesrække i DR til 

næste år, hvor de forskellige friluftsorganisationer kunne byde ind med aktiviteter som underbyggede 

udsendelserne om vores natur i Danmark 2020. 

Jan deltog i mødet hvor der var mødt 70 deltagere op. Vi gennemgik planen for Naturens år 2020 ”Vores 

Natur”, Der vil blive lavet tv udsendelser om naturen og de forskellige biodiversiteter, som findes i Dan-

mark.  

DcH’s bidrag til de mange naturaktiviteter i 2020 bliver at lave en hundegåtur med en naturvejleder i 

hver af vores kredse, hvor vi har fokus på hunde i naturen. 

Naturens år 2020 i kredsene  

Kreds 4 har allerede planlagt en gåtur med en naturvejleder i deres område. 

Datoer og oplæg fra kredsene skal sendes til Jan i oktober 2019. 

174/19 Referat fra møde i DcH admin arbejdsgruppen den 20-5-2019 på Skype 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med behov og krav til vores nye IT system i DcH. 

Jan havde indkaldt til møde i arbejdsgruppen, desværre var der kun 3 der kunne deltage, men det var et 

godt møde hvor vi fik drøftet de forskellige tilbud, og krav til systemerne. Der er indkaldt til møde igen 

den 4. juni via Skype.  

Jan har været nødt til at bestille en ny computer, da den anden ikke er stabil mere. 

 

Nyt fra landskassereren  
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187/19 Landskasserer situationen 

Stella har pga. personlige årsager været nødt til at stoppe som landskasserer, Henrik Bøgelund, suppleant 

til landskasserer træder ind i stedet for Stella og overtager posten fra dags dato. Stella vil hjælpe med ud-

betalinger indtil revisor Erling Lund har fået adgang til banken. 

Vi fortsætter med Steingabelgaard regnskabsprogram til udgangen af 2019. 

Jan beder Stella om at sende bilagene til Erling så han kan bogføre og aftaler overdragelsesforretningen. 

Jan kontakter vore banker og får sat Henrik og Annette på som bruger for diverse konti. 

 

Nyt fra FU 

Intet nyt 

 

Strategi 

186/19 Skabeloner forslag. 

Jan har lavet nogle forslag til skabeloner til brevpapir og mail signaturer. 

Tekst i bundtekst på brevpapir skabelon: 
Vi styrker vores værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Signaturer i mails skal ændres til: 

Navn 

Virke 

TLF: 

Mailadresse 

 

Danmarks største forening for hundesport 

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

 

I efteråret kører vi en række kurser i kredsene. Lørdag er det strategi for lokalforeningernes formænd og 

søndag er det fundraising og DcH Admin for kassererne. Årets sponsorpenge fra Agria dækker betaling 

til konsulent. Kredsene betaler selv lokaler og forplejning. 

Datoer og steder i kredsene. 

5. og 6. oktober kreds 3, DcH Hadsten, Solsortvej 12, 8370 Hadsten 

26. og 27. oktober kreds 2, DcH Herning, Nakskov vej 15, 7400 Herning 

2. og 3. november kreds 6, Kultinariet, Søndergade 12, 4690 Haslev. 

9. og 10. november kreds 1, Sport og kulturcenteret Brovst, Damengvej 2, 9460 Brovst 

30. november og 1. december kreds 5, DcH Brenderup, Bogensevej 12, 5464 Brenderup 

Kreds 4. evt. 28. og 29. sep. Eller 16. og 17. nov. 

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

Jan beder Torben Stenstrup fra foreningskonsulenterne om oplæg til kurset og en ny dato til kreds 4. 

 

Nyt fra kredsformænd 

Kreds 1 

178/19 Kredsbestyrelsesmøde kreds 1 
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Man finder det hensigtsmæssigt at de enkelte beretninger sættes til afstemning enkeltvis på 

landsmødet. 

 

Kreds 2 

182/19 Kredsbestyrelsesmøde kreds 2 referat 

181/19 Kredsgeneralforsamling referat kreds 2 

Der er kredsrådsmøde den 3. juni.   

De mangler stadig en forening der vil afholde Nordisk DM i 2020 i kredsen. 

 

Kreds 3 

Har haft kontakt med Agency som skal lave DcH magasinet og der blev lavet nogle billeder og 

video i DcH Hadsten. 

 

Kreds 4 

170/19 Referat af Kredsrådsmøde Maj 2019 kreds 4 

 

Kreds 5 

171/19 Referat af kredsbestyrelsesmøde 1-5-2019 kreds 5 

Der skal findes en ny kredsnæstformand til næste kredsgeneralforsamling. 

 

Kreds 6 

180/19 Referat fra Kredsbestyrelsesmøde, DcH Kreds 6  

Positive møder i kredsen. 

De har manglet en formand for rallyudvalget i kredsen, Charlotte Bøgevad er valgt som ny for-

mand. 

De arbejder på at få et samarbejde med Jægernes Sjællandsafdeling, ang. arealer på Sjælland. 

 

Landsudvalgene 

Agilityudvalg 

Intet nyt. 

 

Brugshundeudvalg 

Der er møde den 13. september. 

 

Dommerudvalg 

173/19 Nyt medlem af dommerudvalget 

Hovedbestyrelsen har godkendt at Susanne Hvid bliver nyt medlem at udvalget.  

Steen informerer udvalget. 

176/19 Referat fra møde med dommerudvalgets kredskontaktpersoner den 18. maj 2019 

punkt 7 ang. ad-hoc udvalg for C-klassen, der må være en misforståelse, HB har ikke påtænkt 

ad-hoc udvalg.  

194/19 Jørgen og Steen har fået henvendelse ang. kontaktpersoner i dommerudvalg og konkur-

renceudvalg, hvor udvalgene ønsker at have den samme kontaktperson til begge udvalg.  

HB vil gerne fortsætte denne konstellation indtil vi har lidt mere erfaring og vil gerne tage det op 

igen til næste år. Annette sender svar. 

 

  Konkurrenceudvalg 
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Hovedbestyrelsen har efter fællesmødet og den diskussion der var om DcH-programmet og evt. 

ny struktur omkring programmet skrevet til dommerudvalget og konkurrenceudvalget om deres 

syn på dette. 

Konkurrenceudvalget har svaret, at de ikke er positive omkring diskussionen på fællesmødet af 

DcH’s program. Udvalget føler ikke, at deres arbejdsindsats er blevet påskønnet og at der blev 

fremsat urimelige udtalelser om deres engagement og evner. Konkurrenceudvalget føler ikke, 

der er behov for en anden struktur. 

Det virker som om der er en del misforståelser og fejlfortolkninger af diverse skrivelser, som ho-

vedbestyrelsen gerne vil have opklaret. Forretningsudvalget og kontaktpersonen vil derfor gerne 

mødes med konkurrenceudvalget og tale om de forskellige emner i stedet for at fortsætte med at 

skrive frem og tilbage. Annette skriver. 

177/19 Nyhedsbrev Fra Konkurrence- og Dommerudvalget vedrørende startposition ved opstart 

af spor. 

 

Eftersøgningsudvalg 

Udvalget har bedt om optagelse af et medlem mere i udvalget. 

Hovedbestyrelsen har godkendt Johnny Mygind Rosenberg som nyt medlem i udvalget.  

Frede giver udvalget besked. 

 

Konsulentudvalg 

164/19 Besøgshund. Ældresagen har henvendt sig til nogle konsulenter om de kan hjælpe med 

godkendelse af hunde til brug som besøgshunde. 

Konsulentudvalget vil gerne arbejde videre med ideen og forsøge at få et formelt samarbejde i 

stand. 

HB synes det er en god ide, og vil gerne have at udvalget arbejder videre med det. Frede tager en 

snak med udvalget. 

 

Nordisk udvalg 

Der er foretaget overlevering fra Dorthe til Kirsten som konstitueret formand, på et møde i Had-

sten. Kirsten Christoffersen er pr. 1. juni tiltrådt som konstitueret formand. 

 

Ordensudvalget 

Intet nyt 

 

Rally udvalg 

185/19 5. maj afholdt møde i udvalget. 

 

Redaktionen 

Intet nyt 

 

Uddannelsesudvalg 

147/19 Ansøgning om Nose Work overbygning til instruktørgrunduddannelsen – budgetgodken-

delse 

Uddannelse af 24 kredsinstruktører samt medlemmer fra begge udvalg er godkendt. 

Udgift på 141.900 skrives ind i budgettet for 2019. Uddannelsen forventes at starte til efteråret. 

Steen og Linda giver udvalgene besked. 

188/19 Henvendelse fra LUU omkring instruktør der har anbefalet brug af pighalsbånd på et kur-

sus 
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Henvendelsen sendes til brugshundeudvalget. Steen informerer udvalget. 

 

Ungdomsudvalg 

179/19 Ansøgning om optag af nyt medlem Marte Askland i Ungdomsudvalget 

Godkendt af hovedbestyrelsen, Gitte informerer udvalget. 

 

Initiativfonden 

163/19 IF og DcH’s hjemmeside  

Initiativfonden ønsker at have et link liggende på landsforeningens forside på hjemmesiden. 

Det er godkendt og sættes ind i topbaren, Jan informerer initiativfonden og webmaster. 

 

Webmaster 

Intet nyt. 

 

Nose work 

Intet nyt. 

 

Jubilæumsfonden 

192 19 VS: Ansøgning om guldbrocher til to 25-års jubilarer 

Det er godkendt af hovedbestyrelsen, Jan giver besked og bestiller hos leverandøren. 

 

Valg af IT-system og det videre forløb. 

Jan har fået tilbud hjem fra 3 leverandører af IT-systemer, som kan bruges til DcH Admin. 

Systemerne blev gennemgået og diskuteret på mødet. 

Alle var enige om, at Klubmodul var det enkleste og letteste system at arbejde med og gruppen anbefaler 

hovedbestyrelsen at vælge dette. 

Hovedbestyrelsen har fulgt gruppens anbefaling og der arbejdes videre med klubmodul.  

Vi fortsætter med Stein Gabelgaard i landsforeningen indtil 31.12.2019. Jan skriver til firmaet, at vi ikke 

ønsker at fortsætte samarbejdet udover denne dato. 

 

Forslag om at lave en profil på alle landsmøde valgte HB medlemmer 

Det blev diskuteret på mødet, og det blev besluttet at bruge forretningsordenens beskrivelser af opga-

verne. 

  

183/19 Handleplan til landsmødet 

For at have et bedre overblik over opgaverne før og under landsmødet har Linda og Annette lavet en 

handleplan. Handleplanen skal tilrettes først i januar 2020, så den er klar til landsmødet 2020. 

 

189/19 Orientering nr. 26 Vaccinationsregler for DcH 

Der er lavet en opdatering af orienteringen, så den følger Den Danske Dyrlægeforenings anbefalinger for 

vaccination af hunde. Samtidig er der indført mulighed for kontrol af vaccinationer ved arrangementer i 

DcH. 

Der var få rettelser og orienteringen blev derefter godkendt af hovedbestyrelsen.  

 

Emner til næste HB-møde 

Førstehjælpskurser i foreningerne: der er et lovforslag på vej om at alle frivillige skal have et sådant kur-

sus. 



 

 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 

Lokalforeningsvedtægter: I nogle kommuner er der problemer med enkelte formuleringer i standardved-

tægterne for lokalforeninger 

 

Eventuelt (Alle) 

Intet 


