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

61/23  23.2.2023 

Forslag til DcH’s landsmøde 2023 
 
Som en forsøgsordning i 3 år foreslås, at landsmødet vedtager følgende: 
 
Dispensation fra § 5.1 gældende fra landsmødet 2023 til landsmødet 2026: 
I forsøgsperioden gives der mulighed for, at medlemmer af DcH kan modtage betaling for 
ydelser i DcH. 
 
Begrundelse: 
Der er i dag DcH instruktører, der modtager betaling for kurser og lign. afholdt af DcH lo-
kalforeninger og kredse.  
Det er entydigt ikke tilladt iflg. DcH’s vedtægter §5.1: Landsforeningen er baseret på et 
princip om frivilligt arbejde.  
Der udbetales ikke løn eller anden form for gage for det arbejde, de enkelte medlemmer af 
bestyrelser, udvalg, kredsråd eller medlemmer af lokalforeningen bidrager med. 
Vi har derfor 2 muligheder enten at kræve vedtægterne overholdt eller forsøge at tilpasse 
DcH til den virkelighed, vi ser omkring os.  
For at kunne lave en grundig evaluering af forslagets effekt på lokalforeninger og hele 
DcH, er det vigtigt at understrege, at det kun er forsøgsordning for 3 år. 
På landsmødet 2026 sættes forslaget til afstemning som en vedtægtsændring, hvis evalu-
eringen falder gunstigt ud. 
 
Praktikken: 
Lokalforeninger, kredse og landsforening, som ønsker at yde et honorar til en instruktør, 
der er medlem af DcH, kan gøre dette mod bilag. 
 
Lokalforeningen skal have et bilag på udbetalingen, selve indberetningen til Skat står mod-
tageren for. Det må ikke være et ansættelseslignende forhold, dvs. at det skal være i en 
begrænset aftalt periode og modtageren skal have mere end ét arbejdssted. (konsulent 
lignende aftale). 
Af bilaget skal der fremgå navn, adresse og CPR/CVR nr. så Skat vil have mulighed for at 
kontrollere hvad der er udbetalt til hvem. Derudover skal det fremgå af bilaget, at modtage-
ren selv har indberetningspligten til Skat. 
Lokalforeningen er hermed ikke indberetningspligtig til myndighederne. 
 


