Referat fra ordinært landsmøde 16. marts 2019
Annette startede med at udnævne Johnny Voss til æresmedlem i DcH, for sin store indsats for
landsforeningen gennem rigtig mange år.
Hun hædrede også dommere for deres store indsats gennem henholdsvis 40 og 25 år.
Allan Iversen 40 år
Solveig Nielsen 40 år
Leif Winther Jørgensen 25 år
Svend Ludvigsen 25 år
1. Valg af dirigent
Peter Agentoft Nielsen blev valgt
2. Beretninger:
a. Formanden aflægger beretning.,
Annette supplerede sin beretning, hun fortalte bl.a. at hovedbestyrelsen vil prøve at lave et
månedligt nyhedsbrev, hvor alle nyheder fra landsforeningen bliver samlet med en kort beskrivelse og link til referat, nyhedsbrev m.m. På den måde håber vi at det bliver mere overskueligt, hvad der sker i landsforeningen.
b. Hver udvalgsformand aflægger beretning.
Ungdomsudvalgets formand supplerede med, at de føler, at de får god opbakning fra alle,
men at de stadig ønsker støtte for at styrke ungdomsarbejdet i DcH.
De deltager på Himmerlandsgården i år og mangler stadig flere deltagere, og hun opfordrede
alle til at hjælpe med at finde nogle unge deltagere.
Morten Jensen fra Brugshundeudvalget ville gerne hylde Børge Pedersen, som har valgt at
stoppe i udvalget, og sagde mange tak for samarbejdet, han overrakte en kurv til Børge.
Peter Søndergaard fra Initiativfonden uddybede sin beretning med at fortælle om Initiativfondens virke, og at man kan låne penge i fonden til initiativer i lokalforeningerne. Han fortalte, at de har kikket på kapitalens placering, hvor de i dag får negative renter/gebyrer, som
æder af kapitalen, og at de har fundet pengeinstitutter, som ikke giver negative renter/gebyrer. Han opfordrede til at stemme for forslaget om driftsmidler til fonden fra landsforeningen. Initiativfonden har valgt at holde konstituerende møde i forbindelse med landsmødet
for at spare på omkostningerne. De har arbejdet på at få mere synlighed i kredsene ved at
være et fast punkt på dagsorden til kredsmøder, og det er lykkedes i nogle kredse.
Beretningerne på landsmødet supplerer beretningerne på hjemmesiden.
3. Aflæggelse af regnskab:
Herunder aflæggelse af regnskab for Jubilæumsfonden og Initiativfonden ved landsforeningens kasserer.
Stella aflagde beretning og takkede for tilliden og for samarbejdet med alle. Vi har indført
elektronisk afregningsbilag i landsforeningen som spare omkostninger og tid, og det er blevet modtaget meget positiv.
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Jubilæumsfondens regnskab blev gennemgået, og der var ingen kommentarer.
Initiativfondens regnskab blev gennemgået, det viser, at der igen er aktivitet i fonden, og det
viser desværre også at omkostningerne tager af kapitalen.
Landsforeningens regnskab viser et positivt resultat generelt.
Stella gennemgik 2018 tallene og fortalte om budgetterne til 2019.
Hun gennemgik omkostningerne for landsforeningen og kommenterede kort på tallene.
Stella havde lavet nogle samlende slides for forskellige grupper af udgifter, som viser tallene
på en anden måde end det udsendte regnskab.
Driftsomkostninger og uddannelsesomkostninger blev gennemgået, og der var enkelte
spørgsmål til budgettet, som viser væsentlige stigninger i hovedbestyrelsens og konsulentudvalgets budgetter. Dette skyldes for hovedbestyrelsens budget, at man regner med at skulle
investere i nyt IT-system. Konsulentudvalget svarede Janna Juhler, at det var fordi, de startede uddannelsen af konsulenter igen i år.
4. Hovedbestyrelsen orienterer om planer for det/de kommende år
Annette fortalte om arbejdet med den nye strategi i DcH for at få en fælles retning, og om
vores værdier, fællesskab, åbenhed og kvalitet. Hun ønsker, at alle vil bidrage til arbejdet
med strategien i hele DcH, vi har lavet en folder og en plakat som var uddelt på landsmødet.
H l e ii e
, DcH skal være Danmarks mest attraktive, aktivitetsbaserede foreningsfællesskab for alle, der har en hund, og som er optaget af at udvikle hunden og relatioe il h de ge e
i g, ak i i e e , k k e ce
.
Vi vil lave et fælles regnskabsprogram med integreret medlemsdatabase til alle lokalforeninger og hvor der også indgår et betalingsmodul. Dette program vil være gratis for lokalforeningerne. Der startes en arbejdsgruppe op, som går i gang med oplægget til det nye program, og det skulle gerne være færdigt, så det kan tages i brug primo 2020. Vi skal have
nogle superbrugere i alle kredsene, som så kan supportere på brugerniveau. Annette opfordrede til, at der var nogle som meldte sig til arbejdsgruppen.
Vi laver et weekendkursus i alle kredsene, hvor vi bruger konsulenten, som har lavet strategioplægget, til at tale strategi og udvikling i lokalforeningerne. Vi vil bruge de midler, som
Agria sponserer, til dette kursus.
Der blev spurgt ind til om det nye system kan håndtere rullende kontingent.
Annette meddelte at hovedbestyrelsen først må koncentrere sig om det nye system og så derefter om evt. rullende kontingent og dens konsekvenser m.m.
Der blev spurgt ind til, hvordan vi vil få de nye værdier og strategien til at leve, og hvorfor
vi ikke tager fat på det på landsmødet.
Annette kommenterede, at vi har lavet folderen og plakaten netop for at få debatten i gang
ude i DcH, og at vi vil forsætte med det på det nævnte kredskurser. Vi har i hovedbestyrelsen arbejdet videre med handlingsplaner på de forskellige mål på et par møder i foråret og
senest i går aftes, hvor hovedbestyrelsen var samlet til strategimøde.
Steen Andersen kreds 6 kommenterede, at vi skal til at arbejde med det i kredsene, så det
bliver en naturlig del af arbejdet i DcH.
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Charlotte Veien formand DcH Randers synes, det er et rigtig godt stykke arbejde, der er lavet, og synes at man kunne benytte landsmødet evt. med en tilknyttet workshop, til at
snakke strategi og værdier, det er den måde, man kan få noget til at leve på.
Annette kommenterede, at det kunne være en måde at gøre det på i fremtiden.
Joan Jensen bestyrelsen kreds 3 kommenterede, at når hun ser på de tre værdier, så håber
hun, at man kikker på vores konkurrencer da man har en udfordring med de nye konkurrenceregler, hvor man nu næsten kun laver kredskonkurrencer i A-E frem for landskonkurrencer, hvilket betyder, at der er mindre muligheder for at komme ud i landskonkurrencer som
hundefører. Det synes hun er rigtig ærgerligt.
Ole Alex Pedersen formand DcH Odsherred vil gerne have en præsentation af hovedbestyrelsen.
Jim Hempel DcH tilmeld, ønsker betalingsmodul. Så vi undgår at hundefører tilmelder sig
rigtig mange konkurrencer for derefter at framelde sig lige før start, og derved optager en
plads for andre.
Jan kommenterede, at det kommer med i det nye regnskabsprogram.

5. Indkomne forslag:
a. Hovedbestyrelsen foreslår indføring af Nose work i DcH som et officielt program i DcH
(61+61a+61b/19)
Linda fremlagde forslaget. Nose work er blevet meget populært i mange lokalforeninger
og der er holdt mange kurser rundt omkring. Det er naturligt, at landsforeningen kommer
på banen og får startet uddannelse m.m.
Afstemning: 417 stemmer.
369 for
42 imod
6 ugyldige
b. Hovedbestyrelsen foreslår at i ilf lde af e k d DcH
lige eg kab, ill gge
Jubilæumsfondens og Initiativfondens kapital hver 2,5% af dette overskud. Evt. underk d DcH eg kab e f de e edk
e de. (62+62a+62b/19)
Linda fremlagde forslaget og fortalte at Jubilæumsfonden stiger hvert år mens Initiativfonden falder og ønsker en anden fordeling.
Peder Søndergaard formand Initiativfonden vil gerne støtte dette forslag.
Forslaget blev vedtaget i enighed.
c. Vedtægtsændring ang. indsendelses frist for forslag til landsmødet (63/19)
Linda fremlagde forslaget. I de nye vedtægter er sidste frist for indsendelse af forslag til
landsmødet faldet ud. Foreslås 1. februar som førhen.
Forslaget blev vedtaget i enighed.
d. Forslag om honorar til landskasserer fra hovedbestyrelsen (64+64a+64b/19)
Det er et kæmpe arbejde at være landskasserer i DcH og vi kan ikke forvente, at nogen
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kan bruge så meget tid ved siden af et almindeligt fuldtidsarbejde.
Annette fremlagde hovedbestyrelsens forslag om honorering af landskassereren, og fortalte om tilbud fra revisor og regnskabsfirma. Så landsmødet skal beslutte, om Stella skal
honoreres, eller vi skal give pengene til et eksternt firma.
Hovedbestyrelsen tager udgangspunkt i et fast pristilbud på 97.500.
e. Forslag 2 fra DcH Broager (67/19), honorering af landskassereren på 150.000, - DcH
Broager vælger at trække forslaget.
Lorents Nielsen DcH Broager fremlagde forslagene fra foreningen.
Thomas Ryhave Dommerudvalget spurgte til, om vi skal hjælpe Stella med at tilkøbe hjælp,
eller om vi skal åbne denne Pandoras æske med honorering, hvordan skal vi håndtere det,
hvem skal have, og hvem skal ikke, vi skal tænke os rigtig godt om, inden vi åbner op for
dette.
Bent Pedersen DcH Mariager mener, at vi har muligheden for det, indenfor de vedtægter vi
har i dag, vi kan vælge at dække de udgifter der er i forbindelse med hvervet, eller vi kan tilkøbe hjælp til opgaven.
Henrik Bøgelund DcH Højme mener, at det er et ansættelsesforhold, som vi skal afsætte feriepenge og sociale ydelser til.
Stella kommenterede, at det er en honorering og ikke et ansættelsesforhold.
Peder Søndergaard DcH Lindholm referer fra kredsbeslutningen om, at man ønsker, at der
skal købes assistance udefra.
Annette kommenterede at dette drejer sig om et honorar og at det besluttes hvert år på landsmødet, så det er ikke noget der løber løbsk.
Birte Eriksen DcH Bording spurgte til, hvor mange kandidater vi har til landskasserer posten, og hvem vil overtage opgaven som landskasserer, for hun mener, at hvis Stella ikke får
hjælp, så stopper hun. Erik kunne bruge og brugte rigtig meget tid på posten. Hun håber de
stemmer for forslaget med honorar.
Kristine Damgaard DcH Ribe foreslog, at det skal være en revisor som overtager opgaven.
Thomas Linhus DcH uddannelsesudvalg spurgte til, hvilken tid Stella vil bruge på denne opgave, og foreslog, at der tilkøbes en revisor.
Stella fortalte, at hun har frikøbt sig fra jobbet for at passe landskasserer jobbet.
Henrik Bøgelund DcH Højme sagde, at man skal se på opgaven, og den tid der skal bruges
på den.
Irma Lahrmann DcH Nibe mente, at man skal købe hjælp fra en revisor. For så undgår vi, at
vi skal til at give flere løn. Så hun mente, der skal stemmes nej til forslaget.
Annette fortæller, at der kun kan udbetales honorar til landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer, der er altså kun 3 personer, som kan honoreres.
Bent Pedersen DcH Mariager kommenterede igen, at det kan gøres inden for nuværende
vedtægter.
Stella kommenterede, at hun mener, at det er landsforeningen, der skal beslutte, om hun skal
have honorar, og hvor meget det skal være og ikke udgiftsdækning, som er meget usikker
for landsforeningen.
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Arne Andersen æresmedlem i DcH synes, man skal købe hjælp udefra, så vi bevarer frivillighedsprincippet i DcH.
Annette Höft DcH Ribe sagde, at det er ikke Stella, vi taler om men landskassereren som
post, og mener at landskasserer pt. er overbebyrdet, så man skal købe hjælp og bevare frivilligheden i DcH.
Afstemning: 2
225 stemte nej
191 stemte ja
Forslaget er forkastet.
f. Forslag 1 fra DcH Broager (68/19), som giver hovedbestyrelsen beslutningen om honorering og størrelsen heraf af de tre landsmøde valgte repræsentanter.
Lorents Nielsen DcH Broager fremlagde forslaget.
Linda sagde tak for tilliden men nej tak til tilbuddet på hovedbestyrelsens vegne.
Thomas Ryhave kommenterede også at dette i harmonerede ikke med debatten, og mente
også at forslaget skulle trækkes.
Peder Søndergaard kom med et forslag om, at hovedbestyrelsen kan udlicitere opgaver til
andre eksterne, og at det skal fremgå tydeligt af regnskabet, hvad udgifter det har medført.
Lorents Nielsen støtter forslaget fra Peder Søndergaard og trækker sit eget.
Thomas Ryhave mente, at dette er med i de nuværende vedtægter, så det ikke er nødvendigt at lave en ny.
Annette kommenterede, at hovedbestyrelsen er valgt til at lede landsforeningen, og mener
at de kan agere i de nuværende vedtægter, hvor det er nævnt, at de har disse beføjelser. Annette mener, man skal stemme nej til dette forslag.
Peder Søndergaard og Lorents Nielsen trækker forslagene.
g. DcH Lindholm foreslår ændring til Punkt 12.4 i lokalforeningsvedtægter 2019(59/19), hvor
der står, at lokalforeningens midler tilfalder landsforeningen ved nedlukning.
Peder Søndergaard fremlagde forslaget og ønskede, at Initiativfonden kunne få midlerne,
hvis en lokalforening lukker, så midlerne kunne arbejde igen og igen.
Peder lavede forslaget om til en anbefaling til lokalforeningerne.
6. Fastsættelse af kontingent til landsforeningen
Forslag om kontingent fra hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent på 290,Det blev godkendt.
7. Valg af landsformand
Annette fortalte at hun nu har siddet i næsten 2 år efter den ekstraordinære generalforsamling hvor Torben gik af. Hun ønsker at fortsætte den udvikling, hovedbestyrelsen har sat i
gang med de nye tiltag bla. strategi og nyt regnskabsprogram.
Annette synes DcH er en god forening og at hun ønsker at DcH forsat udvikles, derfor genopstiller hun.
Der vælges:
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409 for
7 imod
1 blank
8. Valg af næstformand
Udgår i 2019
9. Valg af landskasserer
Udgår i 2019
10. Valg af personlig suppleant for kasserer
Udgår i 2019
11. Valg af udvalgsformænd for de faste udvalg, jf. § 8.3
a. I år skal der vælges formænd for DcH Bladet, agilityudvalget, konkurrenceudvalget, rallyudvalget, og uddannelsesudvalget.
b. Se liste A og evt. skriftlige præsentationer.
Jette Nybo Andersen blev genvalgt som formand for DcH bladet
Jim Hempel blev genvalgt som formand for agilityudvalget.
Peter Knudsen blev genvalgt som formand for konkurrenceudvalget.
Iben Krarup Pedersen blev genvalgt som formand for rallyudvalget.
Susan Aino Kjær blev genvalgt som formand for uddannelsesudvalget.
Ingeborg Henriksen blev valgt som formand for nose workudvalget.
12. Valg af 2 interne revisorer
Lorents Nielsen DcH Broager
Ulla Pedersen DcH Silkeborg
13. Valg af 2 suppleanter for de interne revisorer
May-Britt Schlicker DcH Holbæk.
Morten Jørgensen DcH Rødding.
14. Eventuelt
Henrik Bøgelund DcH Højme foreslår, at orientering nr. 4 ændres, så man kan få lov til have
flere stemmer fra flere hverv i DcH.
Linda ønskede Annette tillykke med valget, og hun glæder sig til samarbejdet, det har været
et meget positivt år.
Henrik Bøgelund DcH Højme ang. tilmelding af konkurrencer, så kunne man manuelt lave
en tilmelding og betalingsfrist i lokalforeningen, så undgår man problemet med at folk ikke
kommer.
Thomas Ryhave fortalte, at vi mangler dommere, og opfordrer til at lokalforeningerne finder
nogle flere dommere aspiranter. Han manglede stadig at HB-medlemmerne præsenterer sig.
Præsentation af hovedbestyrelsen fra podiet.
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Helle Troelsen opfordrede til, at vi fik et fælles domæne i DcH, hvor lokalforeningerne ligger under, det vil give bedre søgeresultater og bedre søgninger på DcH.
Hun opfordrede også til, at der kommer flere ting fra udvalgene, billeder videoer m.m. samt
tilrettede tekster på udvalgenes sider på hjemmesiden.
Jan fortalte, at man nu har mulighed for at få konsulenter fra Agria med ud til møder i kredsene og lokalforeningerne.
Peter takkede for god ro og orden.
Annette sluttede af med at opfordre til at råbe hurra for DcH.
Der blev udråbt et trefoldigt hurra og trefoldigt vov.
Med venlig hilsen
Landsforeningen
Danmarks civile Hundeførerforening
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