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

257/19 29-8-2019 
Referat fra HB-mødet den 17. august 2019 på Fjelsted Skov Kro. 

 

Deltagere på mødet: 

 

Annette Lunau landsformand og mødeleder 

Linda Lundh landsnæstformand 

Henrik Bøgelund Landskasserer 

Christian Ravn kredsformand kreds 1 

Jørgen Randa kredsformand kreds 3 

Frede Pedersen kredsformand kreds 4 

Dorte Dabelsteen kredsformand kreds 5 

Jan E. Nielsen forretningsfører og referent 

 

Afbud fra: 

Gitte D. Christensen kredsformand kreds 2 

Steen Andersen kredsformand kreds 6 

 

Status fra sekretariatet (JEN) 
Medlemsstatistikken viser at vi er 247 medlemmer mere end sidste år. Kreds 1 har den bedste udvikling. 

 

DcH magasinet, som udsendes i kreds 3 og 5, Århus og Odense, er ved at blive udarbejdet, korrektur er 

sendt til redaktør og afventer næste korrektur. 

 

Status på DcH Admin er at arbejdet kører, og at der var møde i Admin gruppen 13. og 15. august. Der 

bliver nu arbejdet med at prøve tingene af. 

Henrik har lavet en Kortgebyr-beregner, som beregner, hvilken betalingsløsning der vil være bedst for de 

enkelte lokalforeninger i DcH Admin. 

 

Der er lavet et udkast til invitation til Strategikurser, og når alle har tjekket, bliver det sendt ud til alle lo-

kalforeninger, og Jan laver fælles tilmelding via Google. 

 

EU dyrelovgivningen er sendt til høring, og vi har været den igennem, og der ser ikke ud til at være noget, 

der kan have interesse for DcH. 

 

Vi vil igen opfordre til, at man i lokalforeningerne søger om tilskud til friluftslivet i Friluftsrådet, vi har 

fået mange gode tilskud i første pulje. 

 

Ole Suurland har sendt et forslag til en låneaftale af DcH’s ting til udvalg og kredse. 

Det blev besluttet at lave en database, som HB har adgang til som indeholder det materiel, som er lands-

foreningens. Jan og Henrik sørger for registrering. 

Jan sender en mail til HB og udvalg om, hvad de har i dag. 

Alt edb-udstyr er afskrevet efter 4 år og skal ikke afleveres, men det skal slettes for persondata.  

Jan sender svar til Ole. 

 

Nyt fra landskassereren  
Landskasserer situationen og hjælpe til Henrik 
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Revisor Erling Lund bogfører og sender en balance senest mandag d. 26. august. 

Alternativt kan vi få anden hjælp, for ca. 350,- plus moms i timen, ved en ekstern bogholder. 

Der er kommet 2 henvendelser ang. Initiativfondens udestående i forbindelse med skift af landskasserer. 

Henrik sender et svar til Initiativfonden. 

Jørgen spurgte ind til økonomien i Nordisk udvalg, og de skal kontakte Henrik for at få mere at vide. 

Jan tilretter budgetarkene, og Henrik udsender mail til de økonomiansvarlige. Budgettallene fra udval-

gene skal være sendt til Henrik seneste den 1. oktober. 

 

Nyt fra FU 
Forretningsudvalget og konkurrenceudvalget mødtes i Vejen den 23-6-19 ang. samarbejde og udvikling af 

DcH-programmet. 

Konkurrenceudvalget vil tage ud i kredsene og drøfte DcH programmet og mulighederne med program-

met med lokalforeningerne i 2020, ang. navnet mangler vi stadig at få fundet det rigtige og mest dæk-

kende. 

 

Strategi de er godt i gang 

Hovedbestyrelsen gennemgik handlingsplanen, og konstaterede at det går godt med strategiplanen. 

Det blev besluttet at alle som står i DcH- teltene til DM skal have en Års T-shirt, hvor der er værdiord på 

brystet, og Aktiv hund i DcH på ryggen. Jan bestiller. 

 

Nyt fra kredsformænd 

Kreds 1 

222/19 Referat fra kredsrådsmøde kreds 1. 

 

Kreds 2 

226/19 Referater fra kreds 2. 

 

Kreds 3 

Intet nyt. 

 

Kreds 4 

De afholder et møde ang. naturens år med en naturvejleder. 

 

Kreds 5 

Møde ang. konkurrencer i kredsen. Der var en god energi på mødet, der var enighed om, at lokalforenin-

gerne skulle have mere fokus på konkurrencer og lave nogle flere. 

Kredsrådsmøde hvor Agria var inviteret til mødet og var en stor del af mødet, det var meget positivt ang. 

samarbejde. 

Flere lokalforeninger har lukket for tilmelding af nye medlemmer, da holdene er fyldt op og der ikke er 

instruktører til at oprette nye hold. Der opleves et krydspres mellem ønsket om flere medlemmer og man-

gel på uddannede instruktører. 

 

Kreds 6 

Intet nyt. 

 

Landsudvalgene 
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Agilityudvalg 

Der er afholdt budgetmøde i udvalget. 

 

Brugshundeudvalg 

217/19 Indbydelse til FCI-IGP FH-DM 2019. 

Der er møde den 13. september i udvalget. 

 

Dommerudvalg 

228/19 Opsigelse formand Dommerudvalget. 

240/19 Referat fra budgetmøde. 

Jan har været ovre med en kurv til Thomas, med tak for det store arbejde i udvalget. 

Hovedbestyrelsen har godkendt, at Ole Suurland bliver konstitueret formand indtil næste landsmødet, ef-

ter indstilling fra udvalget. 

 

Konkurrenceudvalg 

225/19 Nyhedsbrev med statistikker. 

212/19 Nyhedsbrev angående opdatering af beregnerprogrammer. 

211/19 Nyhedsbrev angående fejl i profiler på tilmeld. 

 

Eftersøgningsudvalg 

Intet nyt. 

 

Konsulentudvalg 

Der er indkaldt til budgetmøde den 24. august. 

 

Nordisk udvalg 

230 19 Ansøgning om penge til en ekstra aspirantdag 2019 - Nordisk Udvalg. 

HB har afslået ansøgningen, og ønsker at det tages med på næste års budget, og at fokus fortsat skal være 

på flere konkurrencer. 

223/19 Referat Skype møde 26.06.2019 Nordisk Udvalg. 

 

Ordensudvalget 

Intet nyt. 

 

Rally udvalg 

229/19 Eksternt referat RU 17-06-19. 

227/19 Nyhedsbrev nr. 8. 

Der har været fejl i det nye program, det bliver rettet i det nye optryk. 

Vi sender en faktura på DKK’s andel i opsætning af Rallybog. 

 

Redaktionen 

Intet nyt. 

 

Uddannelsesudvalg 

218/19 Referat af LUU møde d. 5. maj 2019. 

 

Ungdomsudvalg 

215/19 Handlingsplan for strategi i ungdomsudvalget (skal lægges på OneNote. 
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214/19 Referat udvalgsmøde i ungdomsudvalget 16-06-19. 

Ungdomsudvalget deltager ved DM og skal lave et program, som kan indgå i DM programmet.  

 

Initiativfonden 

Se Landskasserer punktet. 

 

Webmaster 

Intet nyt. 

 

Nosework 
Intet nyt. 

 

Jubilæumsfonden 
Der er søgt om nye vandrepokaler til DM, da flere er udskrevet. 

Det er godkendt af HB. 

50-års jubilæum i DcH Skagen. 

Christian deltager for HB. 

 

183/19 Handleplan landsmøde 

Der er lavet en handleplan for landsmødeafviklingen for HB. 

 

Førstehjælpskurser i lokalforeningerne 

Udsat til næste møde. 

 

Lokalforeningsvedtægter 

I nogle kommuner er der problemer med formuleringer i vedtægterne for lokalforeninger. 

Udsat til næste møde. 
 

209 19 Indstilling af æresmedlem 

Hovedbestyrelsen har modtaget en indstilling til æresmedlem.  

Hovedbestyrelsen vil gennemgå orientering nr. 19 og se på, hvordan vi kan hædre folk i landsforeningen. 

Ansøgningen behandles på næste møde. 

 

219 19 Lån/leje af faciliteter til førerhunde 

Vi har modtaget et brev fra Brugernes Førerhundeordning om de kan låne DcH arealer til uformelle mø-

der mellem førerhundebrugere og deres hunde. 

Vi er nødt til at henvise til, at de kontakter de enkelte lokalforeninger, vi har som landsforening ingen rå-

deret over faciliteter i lokalforeningerne.  

Jan svarer henvendelsen 

 
Facebook-regler 

234 19 VS: Henvendelse fra ungdomsudvalget ang. Facebook regler. 

Ungdomsudvalget havde fået et ”like” fra en organisation og de beder om et ”like” tilbage. Ungdomsud-

valget er i tvivl om, hvordan de skal reagere på en sådan henvendelse. 

Hovedbestyrelsen mener at vi fra landsforeningssider ikke skal ”like” andre sider andet end vores sponso-

rer. 
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Ved at uddele ”likes” kan det nemt komme til at virke som om landsforeningen står inde for disse sider. 

Annette svarer henvendelsen. 

 
DM 2019 

Hovedbestyrelsen vil have et telt på DM-pladsen som sidste år med præsentation af tøjkollektion og den 

slags. Alle er velkomne til at kigge forbi og få en snak med HB-medlemmerne, som bemander teltet på 

skift. 

Ungdomsudvalget og eftersøgere vil være i det andet DcH telt under DM.  

Rallyudvalgets samarbejde med DKK vedr. dommere 

Rallyudvalget har flere gange bedt om hovedbestyrelsens indstilling til dette samarbejde. Vi synes selv, at 

vi har svaret, så vi vil gerne have en indstilling fra udvalget, som vi kan tage stilling til. 

Dorte beder udvalget om en begrundet indstilling til dette spørgsmål. 

 
Emner til næste HB-møde 

Budgetter og strategiplaner fra udvalgene. 

Eventuelt (Alle) 

I månedsbrevet skrives næste HB møde dato, og fristen for indsendelse af ting der kan behandles. Fristen 

bliver en uge før. På dette møde var der rigtig mange ting, der var kommet ind i ugen op til mødet og det 

kan vi ikke behandle på en ordentlig måde med så kort tid. 

Henrik forespurgte, om man kunne sende en informationsmail via DcH-Tilmeld om konkurrencer der 

kommer i fremtiden. Det kunne måske være med til at mindske antallet af eftertilmeldinger. Jan svarede 

at det bliver en mulighed i det nye system. 

Henrik forespurgte, om vi skulle starte med rullende kontingent sammen med opstart af DcH Admin. 

Annette kommenterede, at hun synes vi først skal have kørt det nye DcH Admin system ind inden vi tæn-

ker andre kontingentformer. 

Rallydommer har haft problemer med, at sponsorjakkerne ikke er vandtætte, de skal tage fat på Pinewood 

og sende jakkerne ind til dem, dette er aftalt med udvalget. Vær opmærksom på, at hvis jakkerne vaskes 

med alm. Vaskepulver, så skal de imprægneres igen. 

 

 

 


