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REFERAT FRA REDAKTIONS MØDE 

Dato & sted:  Onsdag d. 26 januar 2022 på Fjeldsted Skov Kro   

Deltagere:  Annette Lunau, Jan E. Nielsen,  

                     Jette, Marianne, Jakob, Christina 

Ordstyrer:  Christina 

Referent:   Christina 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontaktoplysninger: Vi snakkede om manglende opdatering af kontaktoplysninger på lokalfor-
eningssider samt i foreningens udvalg. Frustrerende når redaktionsmedlemmer ikke kan finde kor-
rekte oplysninger til brug i artikler. Lunau foreslog at vi laver en artikel til DcH Bladet om vigtighe-
den af at alle hjemmesider og personoplysninger er opdateret. Jan fortalte lidt om Klubmodul og 
den nuværende procedure, som er at ved eksempelvis formandsskifte sender lokalforeningen et 
ændringsdokument til Jan som så opdaterer på hjemmesiden. Lokalforeningerne skal selv sørge 
for at klubbens hjemmeside er fuldt ud opdateret. Det blev besluttet at redaktionen (gene i samar-
bejde med medieudvalget) laver en artikel om hvad vores medlemmer kan bruge www.dch-dan-
mark.dk til og hvilke informationer de kan finde på siden.  
HB laver et skriv og sætter i Nyhedsbrevet for at minde os alle om vigtigheden af at al synlig infor-
mation altid er opdateret i lokalforeninger og udvalg. 
Konstituering i udvalget: Marianne er økonomi ansvarlig, kørselssedler og alt afregning skal fra 
dags dato emailes til hende. Christina er sekretær. Jan fik tildelt en nyoprettet post som ”annonce 
korrekturlæser”. Han kommer fra næste blad med på korrektur listen og skal tjekke annoncer/re-
klamer i DcH Bladet (Marianne og Christina læser tekstkorrektur som vi plejer). 
Evaluering af husstandsomdeling af DcH Bladet 06.21: Husstandsomdeling var en succes for de 
fleste, mange positive tilbagemeldinger fra foreningens medlemmer. Dog gav det en del frustratio-
ner hos de ca. 100 medlemmer som i første omgang ikke fik bladet leveret i deres postkasse (de fik 
eftersendt). Det er en dyr løsning (70.000-100.000 kr.) mod de 18.000-20.000 kr. det koster at få 
DcH Bladet omdelt til lokalforeningerne. Jan søger om distributionstilskud hos Kulturstyrelsen un-
der den såkaldte ”Bladpulje”, der er tidsfrist midt i februar.  
Enighed om at Blad 06 er det oplagte nummer at få sendt hjem til medlemmerne eftersom mange 
lokalforeninger ikke har træning i december måned. I Blad 06 vil der eventuelt kunne skrues op for 
mængden af annoncer hvis bladet postomdeles og øget annoncering kan dække noget af den hø-
jere distributionsomkostning.  
Jette sender et budget ønske til Jan om hustandsomdeling af Blad 06.22 og Jan videresender vores 
ønske til HB. Hvis Blad 06.22 skal husstandsomdeles igen skal det annonceres i det foregående 
blad (blad 05.22). 

http://www.dch-danmark.dk/
http://www.dch-danmark.dk/
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Evaluering af samarbejde i medieudvalget: Samarbejdet har kørt trægt. Lunau 
foreslog et møde mellem Jette (redaktionen), Lise (SoMe), Emily (hjemmesiden) med deltagelse af 
Jan for at definere hvem der gør hvad hvor og hvornår. Jan lægger en del ting op på FB men det 
bør egentlig være medieudvalget der sørger for det. Jette indkalder Lise, Emily og Jan til medieud-
valgs møde. Jakob sender email til Jette med hans tanker omkring hvilke emner der kan sættes på 
dagsordenen. Ønsket er at medieudvalgets samarbejde styrkes og bruges aktivt. 
Jette ønsker adgang til alle redaktionsmedlemmernes fotos, det er mange store filer og der er ikke 
plads nok i Dropbox. Jan gjorde opmærksom på OneDrive med 1TB gratis lagerplads, Jette sender 
invitation til redaktionsmedlemmerne.  
Vi snakkede om brug af fotos ifølge databeskyttelsesloven. Brug af fotos på hjemmesiden skal altid 
respektere den gældende lov om personbeskyttelse.  
ELBO: Christina er meget glad for at være ”kommet hjem” til ELBO, samarbejdet mellem DcH Bla-
dets redaktion og ELBOs grafiker er virkelig godt. Hun havde brug for svar på hvorvidt HB stadig 
leder efter en billigere løsning end ELBO. Svaret var at der ikke ledes efter et billigere alternativ i 
øjeblikket men at det er et spørgsmål om økonomi. Det blev aftalt at redaktionen får besked 
hvis/når HB aktivt begynder at lede efter nyt trykkeri. Samarbejdet med Sky Media var frustre-
rende og kompliceret, på papiret kunne de en hel masse men virkeligheden var en anden! 
ELBO/vendemus’ annoncesælger er ikke den bedste, en dygtig annonceagent vil kunne sænke pri-
sen for produktionen af DcH Bladet men det er ikke noget som DcH har indflydelse på. 
Landsmøde: Alle fire redaktionsmedlemmer kommer. Jakob tager billeder og Jette skriver artikel.  
Nose work: Broager d 6 februar, Jakob dækker arrangementet og tager mange billeder (incl. for-
side foto) fra DcH’s allerførste nose work konkurrence nogensinde. Ingeborg fra NW udvalget skri-
ver selv fra NW konkurrence i Silkeborg. 
Ideer til DcH Bladet: Redaktionen ønskede at høre om Jan og Lunau havde nye ideer til vores blad. 
Jan udtrykte ønske om at vi bevidst bruger DcH værdiordene hvor det passer ind naturligt. Mari-
anne fik lyst til at lave en artikel om ordene og den foreningskultur der gerne skulle følge med vo-
res værdier. Lunau foreslog artikler målrettet nye hundeejere og de problematikker som de møder 
i dagligdagen. Og måske nyt fra KU Life indenfor forskning, hvis det er muligt at finde samt få lov til 
at bruge deres forsknings resultater.  
Vi fortsætter med at nævne/bruge stof fra Agrias hjemmeside.   
Eventuelt: ”The forever Dog” – ny bog om et langt og sundt hundeliv. Enighed i redaktionen om at 
vi anmelder bøger på andre sprog hvis de kan være relevante for en stor del af bladets læsere og 
der ikke findes en pendant skrevet på dansk (Christina køber og anmelder bogen). 
Lunau og Jan vil gerne inviteres med til et fysisk redaktionsmøde 1 gang årligt (januar mødet er 
fint). 
 

Vigtige datoer i 2022: 

Næste redaktionsmøde: onsdag 2 marts klokken 20:00 (virtuelt, tidligere invitation fra Jakob 

genbruges) 

D. 6 februar: Nose work konkurrence i Broager  
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D. 13 februar lokalforeningsinstruktør seminar på Fjeldsted Skov Kro (Christina) 

D. 20 februar afholdes første Nose work konkurrence i Silkeborg 

Landsmøde lørdag 19 marts  

Fællesmøde  (23-24 april) 

DM i Nordisk  (29 april-1 maj i Esbjerg) - JETTE ER ARRANGØR OG DÆKKER IKKE FOR BLADET 

NOM  (9-11 september i Vejle) 

DcH DM  (24-25 september i Haslev) 

 


