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Referat fra ordinært landsmøde 22. august 2021 
 
Annette Lunau sagde nogle mindeord om æresmedlem Arne Andersen, som afgik ved døden sep-
tember 2020 og forsamlingen holdt 1 minuts stilhed. 
Dommer jubilarer som blev hædret af jubilæumsfonden ved Annette Lunau: 
Erik Danielsen 40 år 
Johnny Voss 40 år 
Kate Sørensen 25 år 
Kim Sørensen 25 år 
Kredsinstruktør jubilarer som blev hædret af uddannelsesudvalget ved udvalgsformand Susan Aino 
Kjær: 
Pernille Jørgensen 25 år 
Lene Bentsen 25 år 
Helle Troelsen 25 år 
 
 
Valg af dirigent 
Hovedbestyrelsen foreslog Peter Agentoft Nielsen fra Agentoft advokaterne. 
Han blev valgt. 
Der er 304 stemmer til stede på landsmødet. 
 
Beretninger: 
Landsformanden aflagde beretning. 
Annette Lunau fortalte om starten på 2021 og understregede, hvor dejligt det var, at vi kunne mø-
des igen. 
Hovedbestyrelsen har afholdt rigtig mange virtuelle møder, men det er noget andet at mødes fy-
sisk. Der vil helt sikkert blive afholdt flere virtuelle møder i fremtiden, da de ikke er så tidskræ-
vende. 
Den nye dyrevelfærdslov er trådt i kraft, og det betyder, at hundeloven nu giver mulighed for reelt 
at kunne søge dispensation for øre og hale amputerede hunde, om at deltage i konkurrencer. 
DM i Nordisk blev gennemført uden tilskuer, dog er de nordiske mesterskaber blevet aflyst. 
Det er nu muligt at vise online konkurrenceresultater ved konkurrencer i alle konkurrencegrenene. 
Landsforeningen skulle have deltaget på naturmødet i Hirtshals, dette blev midlertidig aflyst pga. 
Corona, derfor har hovedbestyrelsen lavet en video, som viser vores behov for naturen til at udøve 
vores aktiviteter og titlen er DcH Hund i naturen, Tur og træning. 
 
Hver udvalgsformand aflægger beretning.  
Agilityudvalget intet at tilføje 
Brugshundeudvalget intet at tilføje 
Redaktionen intet at tilføje 
Dommerudvalget intet at tilføje 

https://www.youtube.com/watch?v=FINdStuXvbk
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Eftersøgningsudvalget intet at tilføje 
Initiativfonden 
Peder Søndergaard formand i initiativfonden, vil gøre opmærksom på, at initiativfonden eksistere, 
og at lokalforeningerne kan søge om lån, 7 stk. i 2020 785.000,-  der er lån på fra 15.000 til 
200.000, Der er gode repræsentanter i fonden fra alle kredse og landskassereren som bakker op 
om arbejdet. 
Konkurrenceudvalget intet at tilføje 
Nose work udvalget intet at tilføje 
Rallyudvalget intet at tilføje 
Uddannelsesudvalget intet at tilføje 
Ungdomsudvalget intet at tilføje 
Ordensudvalget intet at tilføje 
Konsulentudvalget intet at tilføje 
 
 
Aflæggelse af regnskab: 
Herunder aflæggelse af regnskab for jubilæumsfonden og initiativfonden ved landsforeningens 
kasserer. 
Jubilæumsfondens regnskab viste et overskud på 20.299, - i 2020 og aktiver 248.993 
Initiativfonden regnskab viste et overskud på 19.293, - udlån på 1.061.003, - aktiver 1.258.122, - 
Landsforeningens regnskab viste et overskud på 1.146.933, - og aktiver 5.387.789, - 
Der har være betydelig færre udgifter i 2020 i forhold til budgetteret pga. Corona men kun en ned-
gang på 232 medlemmer derfor dette store overskud.  
 
Hovedbestyrelsen orienterer om planer for det/de kommende år 
Annette Lunau orienterede om fremtidige planer, og at der er sat over en million af til ekstra akti-
viteter i landsforeningen i udvalgene og hovedbestyrelsen. 
Eksempler på dette: 
Initiativfonden tilført 250.000, -  
Ekstra kurser i de forskellige udvalg og ekstra kursusdag på foreningsudviklingskurserne til efter-
året. 
DcH Bladet udsendelse af sidste nummer til medlemmerne i lokalforeningerne. 
Der laves en analyse af, hvad lokalforeningerne har behov for af hjælp/input fra landsforeningen i 
et spørgeskema, det sendes i næste uge ud til lokalforeningsbestyrelserne. Svarene vil så danne 
grundlag for kurserne til efteråret. 
 
Indkomne forslag: 
Forslag til ny kontingentstruktur. Hovedbestyrelsen er forslagsstiller. 
Henrik Bøgelund motiverede forslaget om rullende kontingent til forsamlingen, det går ud på, at 
alle lokalforeningers medlemmer kun bliver afregnet til landsforening en gang pr. år. Det vil kunne 
komme til at koste landsforeningen ca. 3 % i manglende indtægter på kontingenter, dette er dog 
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kun et estimat, og han forklarede baggrunden for dette.  
 
Poul Erik Larsen DcH Nordfyn, takkede for forslaget og bakker op om det. 
 
Marie Rømer DcH Holstebro spurgte ind til hvad forskellen er på en profil og på et medlem. 
Jan Nielsen forretningsfører svarede, at alle der har været logget ind i Klubmodul har en profil, 
men at man kun er medlem i DcH, hvis man er meldt på et hold eller på årskontingent i Klubmo-
dul. 
 
May-Britt Schlicker DcH Holbæk spurgte hvordan med kursushold og kontingent med den nye kon-
tingentstruktur. 
Henrik Bøgelund svarede, at de på samme måde først vil blive opkrævet lands- og kreds kontin-
gent igen efter 12 måneder, og er de afmeldt inden da, så vil der ikke blive trukket kontingent for 
dem. Altså uændret. 
 
Nina Detlefsen DcH Kolding ønskede også, at der bakkes op om rullende kontingent, hun kommen-
terede, at det virker til at være meget forvirrende når medlemmerne meldes ind på forskellige 
tidspunkter på året, og derfor vil blive afregnet løbende over hele året, og om det ikke vil være no-
get bøvl. Hun spurgte også ind til, om man havde skelet til andre frivillige foreninger, hvordan de 
kører rullende kontingent på?  Eksempelvis et forholdsvis kontingent i forhold til hvornår på året 
man meldes ind.  
Henrik Bøgelund svarede, at det godt kan virke lidt forvirrende, men det er op til den enkelte lokal-
forening, hvordan de vil opkræve kontingent, det er kun kontingentet til lands- og kreds der vil 
blive afregnet efter 12 måneder, derfor kan man gøre det, der virker bedst i lokalforeningen. Der 
vil automatisk komme en faktura fra lands- og kreds, når der skal betales efter de 12 måneder. 
 
Anette Barksman DcH Nørhald spurgte ind til, hvorfor man ikke kan graduere kontingentet i løbet 
af året. 
Henrik Bøgelund svarede, at det er for at undgå, at medlemmerne spekulerer i at tilmelde og af-
melde sig for at spare penge. 
 
Bent Pedersen DcH Mariager fortalte, at man via denne metode vil kunne spare kontingent til 
lands- og kreds ved at lade holdene gå over årsskiftet, for at kunne styre dette vil det kræve meget 
af kredskassererne og at de skal sidde og holde øje med dette, og han er bange for, at det ikke kan 
styres af Klubmodul. 
Henrik Bøgelund svarede, at det vil være et krav at Klubmodul automatisk vil kunne håndtere 
dette. 
 
Kirsten Andersen DcH Brenderup hvad gør vi med kredsen, det skal ændres i kredsens vedtægter, 
hvis det er beskrevet heri. 
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Henrik Bøgelund svarede, at de 2 kontingenter skal følges ad, så hvis der skal æn-
dres noget i kredsenes vedtægter, så skal kredsene ændre det. 
 
Forslag til vedtægtsændring i §4. Hovedbestyrelsen 
Der stemmes om dette forslag. 
Ja 244 
Nej 50 
Blank 6 
Forslaget er godkendt. 
 
Forslag til vedtægtsændring i §12 med dato for frist for indkomne forslag til den 15. februar. Ho-
vedbestyrelsen  
Linda Lund landsnæstformand motiverede forslaget om dato for indsendelse af forslag til lands-
mødet. 
 
Peder Søndergaard DcH Lindholm motiverede et forslag om, at initiativfonden skal have mulighed 
for at stille forslag vedr. Initiativfondens virke. 
Han påpegede at forslaget som HB har forslået indebærer, at det kun er medlemmerne af lands-
foreningen, der kan stille forslag på landsmødet altså kun lokalforeningerne. 
 
Poul Erik Larsen kommenterede, at det er lokalforeninger, der skal have opstillingsret på landsmø-
det. 
Annette Lunau mente, at vi skulle fortsætte, som det er i dag. 
 
Anette Barksman DcH Nørhald hun synes, at formand for landsudvalg skal have opstillingsret. 
 
Linda Lundh kommenterede at som vi er skruet sammen i dag, så skal tingene gå igennem lokalfor-
eninger eller hovedbestyrelsen. 
 
Peder Søndergaard kommenterede, at det er for at give flere mulighed for at kunne stille forslag 
og derved bedre demokrati.  
 
Forslag stillet af DcH Lindholm (Peder Søndergaard) om at alle udvalgsformænd skal kunne stille 
forslag på landsmødet. 
Ja 120 
Nej 181 
Blank 1 
Ikke vedtaget 
 
Forslag stillet af DcH Lindholm (Peder Søndergaard) om at initiativfonden skal kunne stille for-
slag om ting i forhold til initiativfonden på landsmødet. 
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Ja 108  
Nej 191 
Blank 4 
Ikke vedtaget 
 
Forslag 2 stillet af hovedbestyrelsen med forslag om dato for sidste frist for indlevering af forslag 
til landsmødet. 
Ja 271 
Nej 23 
Blank 7 
Vedtaget af landsmødet. 
 
 
Forslag #1 om tilførsel af yderligere kapital til DcH initiativfonden, DcH Lindholm  
Peder Søndergaard motiverede forslaget, og fortalte detaljeret hvad Initiativfonden har støttet 
økonomisk de forgange år, og hvad det har bidraget med til lokalforeningernes ve og vel, han gen-
nemgik hvad kredsene havde haft i overskud, og nogle havde betalt pengene tilbage til lokalfor-
eninger. Han foreslog, at kredsene skulle betale de 20,- for lokalforeningerne, hvis de ikke vil 
sende udgiften videre til medlemmerne.  
 
Lise Damsgaard kreds 2 mener ikke, at kredsene skal dele ud af deres kapital til initiativfonden, 
men de selv skulle dele dem ud som gaver og ikke lån. Derudover synes hun ikke, at det var en god 
ide, at der løbende skulle betales til initiativfonden igen. 
 
Poul Erik Larsen DcH Nordfyn han synes ikke, at kapitalen skal vokse i initiativfonden, men at den 
skal genbruges. 
 
Peder Søndergaard kommenterede, at det er en engangs foreteelse, og at der er rigtig mange, der 
vil kunne nyde godt af udvidelse af kapitalen i initiativfonden. 
 
Afstemning 
Ja 98 
Nej 201 
Blank 3  
Ikke vedtaget. 
 
Forslag #2 om tilførsel af yderligere kapital til DcH initiativfonden, DcH Lindholm 
Forslag 2 er trukket. 
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Forslag om fordeling af formue ved forenings ophør. §23 til foreningens med-
lemmer altså lokalforeninger. 
Ja 304 
Nej 0 
Blank 0 
Vedtaget af landsmødet. 
 
Fastsættelse af kontingent til landsforeningen. 
Forslag om kontingent fra hovedbestyrelsen. 
Forslag om 290,- fortsat. 
Enstemmigt vedtaget af landsmødet. 
 
Valg af landsformand 
Annette Lunau genopstiller, og der skal være 50 % flertal med skriftlig afstemning. 
Ja 271 
Nej 15 
Blank 13 
Annette Lunau er genvalgt. 
 
Valg af næstformand 
Udgår 
 

Valg af landskasserer.  
Udgår 
 
Valg af personlig suppleant for kasserer.    
Udgår 
 
Valg af udvalgsformænd for de faste udvalg, jf. § 8.3. 
I år skal der vælges formænd for  
DcH Bladet, 
Jette Nybo Andersen genvalgt. 
 
Agilityudvalget 
Jim Hempel genvalgt. 
 
Konkurrenceudvalget 
Peter Knudsen genvalgt. 
 
Rallyudvalget 
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Heidi Kaarup Johansen ny valgt. 
 
Uddannelsesudvalget 
Gitte Bendixen ny valgt. 
 
Nose work udvalg 
Ingeborg Henriksen genvalgt. 
 
 
Valg af 2 interne revisorer. 
Lorents Nielsen DcH Broager genvalgt. 
May-Britt Schlicker DcH Holbæk genvalgt. 
 
Valg af 2 suppleanter for de interne revisorer. 
Inger-Lis Pedersen DcH Herning genvalgt. 
Morten Jørgensen DcH Rødding genvalgt. 
 
Eventuelt. 
Annette Lunau fremlagde forslaget om, at man ansætter en økonomi medarbejder, som ansættes i 
sekretariatet ca. 8 timer om ugen og timer til forberedelse til landsmødet og diverse hovedbesty-
relsesmøder, total ca. 10 timer om ugen. 
 
Peder Søndergaard kommenterede, at det er en god ide, og vil gerne have at der i forslaget tæn-
kes ind, hvordan vi får en sådan person ind i initiativfonden. 
 
Poul Erik Larsen DcH Nordfyn var enig med Peder Søndergaard, at det var en god ide og støttede 
op om forslaget. 
 
Frede Pedersen æresmedlem kommenterede, at det var en rigtig god ide og at vi skulle gøre det 
rigtigt med en ansat. 
 
Der blev klappet ad forslaget og tilkendegivelse fra forsamlingen om at arbejde videre med det. 
 
 
Annette Lunau fremlagde et oplæg om betalte instruktører i DcH, om hvordan vi i DcH kan lave 
kontrakter med instruktører om at få betaling for at lave træning, kurser m.m.. Dette er personer 
som vil kunne tjene penge på deres undervisning uden for DcH, disse personer vil vi gerne beholde 
og kunne bruge i DcH. Vi oplever også, at det er svært at have instruktører nok i lokalforeninger, 
og der forsvinder flere af disse, som fristes af at kunne tjene penge på deres kunnen uden for DcH.  
Hun opfordrede til at der snakkes om det i kredsene og lokalforeningerne, og folderen med oplæg-
get blev delt ud på landsmødet. 
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Poul Erik Larsen DcH Nordfyn roser hovedbestyrelsen for at tage det op, men mener der skal pas-
ses på og at vi risikerer at vi mister de frivillige. 
 
Annette Höft formand kreds 4 kommenterede, at vi har undersøgt dette hos andre foreninger, 
som har været igennem denne proces, og at det er vigtigt at der er klare linjer og struktur i en så-
dan aftale. 
 
Nanna Schmidt DcH Christiansfeld, foreslår at man kan godkendes til dette, hvis folk har et Cvr. nr. 
så kan man undervise og få penge for det i DcH hvis vi ændrer vedtægterne, man behøver ikke at 
have kontraktinstruktører. 
 
Anette Barksman DcH Nørhald kom med kommentar til debatten omkring gratis uddannelse og 
betaling m.m. og mener vi har en rigtig god uddannelse i DcH. Hun synes at det der står i oplægget 
at der skal være 3 der skal godkende en kontrakt instruktør, det kan være rigtig svært i små for-
eninger. 
 
Annette lunau takkede af og opfordrede endnu engang til at drøfte de opstillede forslag så vi 
kunne være klar til næste landsmøde og stemme om det. 
 
Til sidst udråbte forsamlingen 3 hurraer og 3 Vov ‘er for DcH 
 
Med venlig hilsen 
Landsforeningen 
Danmarks civile Hundeførerforening 
 
Annette Lunau 
Landsformand 

 


