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

 
Referat fra HB-mødet den 3.12.19 kl. 19 på Skype 

 

Deltagere på mødet: 

 

Annette Lunau landsformand og mødeleder 

Linda Lundh landsnæstformand 

Henrik Bøgelund Landskasserer 

Christian Ravn kredsformand kreds 1 

Gitte D. Christensen kredsformand kreds 2 

Jørgen Randa kredsformand kreds 3 

Frede Pedersen kredsformand kreds 4 

Dorte Dabelsteen kredsformand kreds 5 

Jan E. Nielsen forretningsfører og referent 

 

Afbud fra: 

Steen Andersen kredsformand kreds 6 

  

Nyt fra landsformanden og FU 

FU havde besluttet at afholde et Superbruger kursus på Fjelsted Skov Kro den 23. november for at få 

uddannet nogle Superbruger til kredsene, så der kan laves kreds erfamøder. 

På Skype FU mødet den 7. november blev fremtidig dagsorden og møde form for HB-møder diskuteret 

og det blev besluttet at afholde møde ca. 1 gang om måneden. 

Fokus på mere effektive møder og bruge Skype hver anden gang. 

Mere erfaringsudveksling mellem kredsene. 

Foreløbige temaer til Formandsmødet i januar 

Budgetter og regnskab søndag. 

Udgiftsbilag og Udvalg/aktiviteter. 

Gennemgang af Strategi og handlingsplaner for udvalg. 

Klubmodul om lørdagen, rettigheder, lister og arkiver. 

Sanktioner i forbindelse med konkurrencer. 

 

Referat fra HB møde den 20. oktober 2019 

Ang. nævnelse af navn på lokalforening i referat 

Annette sender svar til Janna Juhler. 

 

Der er sendt et åbent brev til landsformanden, HB og udvalg fra en udvalgsformand i et landsudvalg 

om en artikel, som Annette Lunau havde lavet til DcH bladet. 

Det blev diskuteret og HB bakker landsformanden op og mener, at der intet er at komme efter i forhold 

til anklagerne, vi går ind for positive træningsmetoder i DcH alle sammen. 

Dorte og Linda laver et oplæg til et svar til formanden og udvalget. 

 

Nyt fra landskassereren 

Status regnskab 
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Bogføringen er foretaget op til slutningen af maj, og resten skulle gerne være på plads midt 

eller slut december, men der mangler lidt forbindelser til bankerne, Henrik arbejder stadig på 

dette. 

  

Nyt fra sekretariatet 

Status DcH Klubmodul 

Der er pr. 3.december i alt 2830 profiler, og af dem er 1488 registreret som medlemmer. 

8 lokalforeninger er endnu ikke startet med klubmodul. 

Der er indkaldt til erfamøder i kreds 1, kreds 3, kreds 4, kreds 5 og kreds 2 er på vej, ved ikke 

med kreds 6. 

Datoer 2020 

21. og 22. november Formandsmøde 

18. og 19. april fællesmøde 

Vi mangler 172 medlemmer i forhold til sidste år på landsplan. 

 

  

Nyt fra sponsorer/Friluftsrådet 
Annette har været til møde hos Friluftsrådet, hvor den nye formand præsenterede ideer og visioner. 

Hunde gåtur med naturvejleder i kredsene skal til at være på plads, så det kan være klar til 2020. 

Kreds 4 og kreds 5 er godt på vej. Vi skal have noget fra alle kredsene senest ultimo januar. 

Kingsmoor vil indkalde til møde ang. samarbejdet, ultimo december, Jan og Olav Møller del-

tager. 

 

Strategi 

Status og det videre forløb 

Møderne forløb rigtig godt og der var mange gode tilbagemeldinger. 

Torben vil lave et oplæg til det videre forløb inden formandsmødet i januar. 

  
307 19 Orientering nr. 19 til godkendelse 

Udsat. 

 

316 19 VS: SV: Forslag til ændring af årbogstekst 

Ungdomsudvalget ønsker at ændre deres beskrivelser af arbejdsfordelingen i orienteringen. 

Godkendt. Linda opsætter rettelse til orientering nr. 121 i rigtig format. 

  

Agilityudvalg: 
293 19 SV: Forslag til ny or. 91 

Et enkelt punkt skal være lidt mere forståeligt og præciseres. 

Der er sat en ekstra dag på til dommeruddannelsen, er det budgetteret? Dorte spørger udvalget om 

dette. 

 

Ungdomsudvalg: 

Ungdomsudvalget vil gerne lave en ungdomskonkurrence med rally i DcH 

Det er et tiltag for at tiltrække unge mennesker til DcH.  

Det er godkendt, og forsikringsproblematikken skal sikres. Gitte giver udvalget besked. 



 

 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 

 

Dommerudvalg: 

253 19 VS: Forslag til HB vedr. ønske om et landsdækkende dommermøde. 

Der skal sendes et budgetoplæg til et evt. årsmøde for dommere 

Ang. økonomien omkring uddannelse af dommere så tages det op på næste HB-møde. 

 

Ordensudvalg: 

299 19 Ordensudvalget  

Udsat til næste møde, da Steen ikke deltog. 

 

Konsulentudvalg: 

305 19 VS: Genindtrædelse af medlem Ole Alex  Pedersen i konsulentudvalget 

Det er godkendt og Frede svarer. 

 

Henvendelse fra Ældresagen til konsulentudvalget ang. godkendelse af besøgshunde 

Det er godkendt og det foreslås, at der skal gives kørepenge og et beløb til udvalget. 

Janna kontakter Ældresagen, og Jan tager med til et evt. møde med dem. 

 

Eftersøgningsudvalget: 

Møde med udvalget, der skal findes en dato for mødet. 

   

Eventuelt og næste møde. 

Frede spørger til, om vi skal fortsætte med 6 DcH-Blade om året. 

Tages op på næste møde. 

 

Der skal laves en arbejdsgruppe i HB omkring problematikken med betaling af frivillige. 
Vi vil forsøge at få lavet en projektbeskrivelse, så vi kan søge midler til dette. 

 

Hvem skal svare udvalgene ved sager behandlet i HB, tages med på næste HB-møde 

 

Tilbagebetaling af kontingent kreds-lands hvor lang tid skal man kunne få pengene tilbage, oplæg til 

næste HB-møde. (Jan-Henrik) 

  

Dato for næste møde – husk at indsende senest 8 dage før. 

Næste møde den 5. januar på Skype kl. 19.00. 

 


