Referat fra ordinært landsmøde 19. marts 2022
4 dommerjubilarer blev hædret og landsformand Annette Lunau fortalte kort om deres virke i DcH
Jim Hempel 25 år som agility-dommer
Arne Søgaard 25 år som DcH-dommer
Per Zabel 25 år som DcH-dommer
Kim Møller 25 år som DcH-dommer, deltog ikke på landsmødet
Valg af dirigent
Advokat Peter Agentoft Nielsen blev foreslået og valgt
Beretninger:
a.
Landsformanden aflægger beretning.
Annette supplerede sin beretning med at fortælle om vores nye hvalpe-pakker, som blev udleveret ved indgangen, og om at de nu ville kunne bestilles i kredsene, og fremhævede samarbejdet med Agria Dyreforsikring.
Formand, næstformand og forretningsfører har været rundt i kredsene og talt om certificerede kontrakt instruktører.
Der vil komme Klubmodul kurser i maj måned rundt om i kredsene, og Annette opfordrede
alle lokalforeninger til at deltage i disse kurser.
Hun sluttede af med at ønske alle et godt og konstruktivt landsmøde.
Kommentar:
Peder Søndergaard, Lindholm og formand for DcH's initiativfond, kommenterede at DcH
bladet blev sendt ud til alle medlemmer, uden at kredsbestyrelserne havde haft det med på
møder. Han mente, at man har trykt alt for mange blade, og at bladene blev smidt ud. Han
fortalte forsamlingen, at det vil komme til at koste 35,- pr. medlem at få DcH bladet sendt ud
i fremtiden. Han mente, at hovedbestyrelsen ser stort på orienteringen omkring DcH bladet,
hvor der står, at bladet skal udleveres i lokalforeningen, han mente, at man hermed pålægger
lokalforeningerne unødige omkostninger.
Annette Lunau fortalte, at der var afsat penge til ekstraordinære tiltag pga. corona og det var
et ønske fra redaktionen.
Peder Søndergaard, det er på demokratiets vegne, at hovedbestyrelsen har taget denne beslutning, og at de burde spørge lokalforeningerne først.
Annette Lunau kommenterede, at hovedbestyrelsen er valgt demokratisk til at varetage
landsforeningens interesser og at man kan vælge nogle andre, hvis man mener, at de ikke
tager de rigtige beslutninger.
b.
Hver udvalgsformand aflægger beretning.
Beretningerne udsendes separat via mail, de kan suppleres mundtligt på landsmødet.
Peder Søndergaard fortalte om initiativfondens virke og reklamerede for fonden, samt den
folder der er delt rundt på bordene ved landsmødet. Der kan stadig søges lån i initiativfonden.

Sekretariatet
Forretningsfører Jan E Nielsen • Anton Berntsen Vej 10 • 7182 Bredsten
Tlf.: 21156610 • sekretariatet@dch-danmark.dk

Han viste initiativfondens placering i organisationsplanen, og påpegede at det er en selvstændig funktion i DcH.
Han henviste til undersøgelsen i forbindelse med foreningsudviklingskurserne om, at mange
foreninger mangler indendørsfaciliteter, og at de kan søge midler hertil i initiativfonden. Peder Søndergaard angav, at initiativfonden har et anstrengt forhold til HB.
Berit Kristensen, Århus kommenterede, at lokalforeningerne bliver taget som gidsler af initiativfondens formand Peder Søndergaard, og at initiativfonden skal være inspirerende, inkluderende og ikke tale om kampe på landsmødet.
Aflæggelse af regnskab:
Herunder aflæggelse af regnskab for jubilæumsfonden og initiativfonden ved landsforeningens kasserer Henrik Bøgelund.
Henrik viste jubilæumsfondens regnskab og fortalte, at der er uddelt lidt hædersgaver såsom
gaver til dommerjubilarerne ellers ingen udgifter. Der er 250.000, - i kapital, så der er til
mange år endnu.
I initiativfondens regnskab fremhævede han de 250.000,-, som hovedbestyrelsen sidste år
besluttede at tilføre til udlånskapitalen, og meget lave mødeudgifter på 791,- så der bliver
ikke brugt penge på møder. Der er 510.000, - klar til at blive lånt ud til lokalforeningerne.
Henrik fremlagde regnskabet for landsforeningen, der viste at der var medlemsfremgang og
dermed øgede indtægter, men mindre udgifter pga. Corona krisen, samt hvordan udgifterne
for de forskellige udvalg var fordelt, der var brugt ekstraordinære penge til DcH Bladet, initiativfonden og foreningsudviklingskurser rundt i kredsene, samt på flere mindre ønsker fra
udvalgene. Det er besluttet at investere nogle af midlerne i værdipapirer for at undgå de
mange negative renter.
Der var ingen kommentarer, og regnskabet blev godkendt.
Hovedbestyrelsen orienterer om planer for det/de kommende år
Annette Lunau suspenderede landsmødet i ca. 1 time og introducerede Torben Stenstrup, og
det oplæg han vil lave omkring certificerede kontrakt instruktører.
Han gennemgik oplægget fra hovedbestyrelsen, i korte vendinger.
Han stillede følgende spørgsmål til salen, til debat i små grupper og tilbagemelding på udleverede papirer, som han ville samle sammen og efterfølgende vil lave et skriv og konklusion
på:
Hvis vi forestiller os, at ordningen med de DcH certificerede kontraktinstruktører vedtages og indføres…
Hvilke konkrete opgaver skal de ca. 10-20 kontraktinstruktører så løse lokalt eller på kredsniveau for at skabe størst mulig værdi for mange i DcH?
Ordningen med 10-20 DcH certificerede kontraktinstruktører udfordrer det frivillige
arbejde, som hidtil har været 100% frivilligt (ulønnet) i DcH
Hvordan sikrer vi konkret, at de afgrænsede professionelle kræfter understøtter og respekterer det omfattende frivillige arbejde i DcH i mange år fremover?
Instruktører og kredsinstruktører ser en mulig konflikt ved at introducere 10-20 DcH
certificerede kontraktinstruktører, som kan udfordre deres arbejdsfelt
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Hvordan kan vi konkret sikre, at de frivillige instruktører i hele DcH får et udbytte af samarbejdet med de professionelle kontraktinstruktører – og oplever at blive anerkendt for deres
kvalificerede, frivillige arbejdsindsats?
Hovedbestyrelsen tager meget gerne imod øvrige input til behandlingen af forslaget
Har I konkrete ideer, der kan forbedre selve forslaget?
Har I forslag til processen, alternative løsningsmodeller eller generelle bemærkninger til forslaget om DcH certificerede kontraktinstruktører?

Indkomne forslag:
422 stemmer total.
a.
Forslag til ændring i landsforeningens vedtægter § 12.3 omhandlende hvem der må
stille forslag på landsmødet.
Linda Lundh motiverede forslaget og fortalte om baggrunden.
Peder Søndergaard gav sin betragtning omkring, at det kun er lokalforeninger, der kan stille
forslag.
Brian Klaris DcH Esbjerg tilbød at stille forslaget hvis HB ikke kunne.
Annette Barksman DcH Nørhald stillede et ændringsforslag, og ønskede at landsudvalgsformændene også kan stille forslag udover lokalforeninger og hovedbestyrelsen, som det står i
forslaget.
Kim Poulsen kredskasserer kreds 1 sagde på kredsbestyrelsen i kreds 1’s vegne, at de synes
ikke, at HB har gjort sit arbejde ordentlig, de kunne stille forslaget via en lokalforening.
Ændringsforslag forslagsstillere skal være hovedbestyrelsen, landsudvalgsformand eller lokalforening tages til afstemning.
Til afstemning:
411 afgivne stemmer
378 for
33 imod
Det er hermed vedtaget
b.
Forslag til ændring i landsforeningens vedtægter § 4 Kontingent, da fakturaudsendelsen skal ændres til efter månedens udgang.
Linda Lundh motiverede forslaget.
Til afstemning:
Afgivne stemmer
For 411
Imod 0
Det er hermed vedtaget
c.
Forslag til ændring i lokalforeningsvedtægterne på baggrund af ny kontingentstruktur, da formuleringen skal ændres i vedtægten pga. rullende kontingent.
Linda Lundh motiverede forslaget.
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Til afstemning:
Afgivne stemmer 405
For 394
Imod 11
Det er hermed vedtaget
d.
Forslag til ændringer i landsforeningens vedtægter angående regnskabsfører i landsforeningen, ændring af vedtægter hvor regnskabsfører bliver skrevet ind og landskasserer
skrevet ud, samt ny vedtægt ang. regnskabsfører og HB repræsentant i initiativfonden.
Linda Lundh motiverede forslaget.
Emil Friis DcH Toftlund, hvordan med stemmelighed?
Linda Lundh svarede, at det står i forretningsordenen.
Susanne Jensen DcH Langeland, fejl i henvisning ved nogle § numre.
Peder Søndergaard fortalte, at der var indsendt en fundats ændringsforslag vedr. initiativfonden igennem DcH Lindholm. Dette forslag er blevet afvist af hovedbestyrelsen, da det drejer
sig om en orientering og dermed ikke skal behandles på landsmødet. Dette er ikke korrekt i
Peders opfattelse, da han ikke ser fundatsen som en almindelig orientering. Peder argumenterede på initiativfondens vegne at, de ikke ønskede Landsnæstformanden skulle erstatte
Landskassereren i Initiativfondens bestyrelse, idet han mente at HB ikke anerkender at Initiativfonden som en selvstændig enhed. Han fortalte, at Ole Suurland (ophavsmand til forslaget om initiativfonden) har fortalt ham, at fonden skulle være en selvstændig enhed i DcH.
Han fortalte forsamlingen, at HB er ved at overtage hele formuen i initiativfonden og vil
styre den. Han berettede om hvad forskellen er på initiativfonden og de faste udvalg.
Peder Søndergaard stiller et ændringsforslag: hele HB's forslag undtagen den linie med initiativfonden.
René Pedersen, Faxe syntes, at man skal stemme for hovedbestyrelsens forslag.
Annette Barksman, Nørhald syntes, at initiativfonden skal sidestilles med landsudvalgene.
Poul Erik Larsen, Nordfyn syntes, at debatten skaber en dårlig stemning og at vi skal væk
fra den.
John Bermann, Hjørring syntes ikke, der skal sidde en fra HB med stemmeret i initiativfonden.
Emil Friis, Toftlund syntes, at der skal stemmes for Peder Søndergaards forslag.
John Bermann spurgte til, om næstformanden så overtager kasserer posten.
Linda Lundh delte en betragtning om, at det er bare en udskiftning af personer, der sidder jo
en repræsentant med stemmeret fra HB i dag.
Annette Lunau fortalte, at den eneste grund til ændringen er, at der ikke er en landskasserer
mere i DcH. Hun mener, det er vigtigt, at der sidder en landsmøde valgt person i initiativfonden, da de trods alt sidder på 20% af DcH's samlede formue.
Peder Søndergaard fortalte om et møde mellem initiativfonden og hovedbestyrelsen, hvor
han har forslået, at forretningsføreren kommer ind i initiativfonden. Dette blev ikke imødekommet af HB.
John Karlsen, Støvring mente, at det er klart, hvor initiativfonden er placeret i organisationen, og at hovedbestyrelsen dermed ikke skal sidde i bestyrelsen.
Der blev fra salen kommenteret på, at nummerordenen på henvisninger ikke stemmer.
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Linda Lundh spurgte, om nummerordenen efterfølgende må tilrettes af hovedbestyrelsen.
Annette Höft, kredsformand kreds 4 kommenterede, hvordan vi som hovedbestyrelse, bliver
tillagt "skumle” hensigter med at deltage i initiativfonden, og det synes hun er meget upassende. Hovedbestyrelsen vil kun landsforeningens bedste.
Der stemmes om forslaget fra hovedbestyrelsen, da det er det mest omfattende:
Afgivne stemmer 411
For 332
Imod 76
Blanke 6
Ugyldig 1
Forslaget som blev fremsat af hovedbestyrelsen, er vedtaget.
e.
Forslag om ændring af vedtægt for agilityudvalget med tilføjelse af Hoopers
Jim Hempel formand for agilityudvalget motiverede forslaget.
Enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning
f.
Forslag om ændring af kreds vedtægterne, ang. opkrævning af kredskontingent
Linda Lundh motiverede forslaget.
Enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning

Fastsættelse af kontingent til landsforeningen.
Forslag om kontingent fra hovedbestyrelsen, uændret 290,- pr. medlem
Henrik Bøgelund motiverede forslaget.
John Bermann, Hjørring foreslog, at vi nedsætter kontingentet med 30,-, da der er rigtig
mange penge i landsforeningen.
Henrik Bøgelund fortalte, at der i budgetterne for 2022 og 2023 er budgetteret med underskud, derfor foreslår hovedbestyrelsen ikke en nedsættelse.
Berit Kristensen, Århus mente ikke, at en nedsættelse af kontingentet vil gavne lokalforeningerne.
John Bermann mente ikke, der skal være så mange penge i landsforeningen, da der ikke er
noget at spare op til.
Henrik Kreipke, Helsingør syntes, vi skal bevare kontingentet og bruge dem på uddannelse.
John Bermann mente fortsat at der ikke skal stå så mange penge i landsforeningen.
Stemmes om hovedbestyrelsens forslag da det er det mest vidtgående.
Afgivne stemmer 406
For 315
Imod 90
Blanke 1
Uændret kontingent er vedtaget
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Valg af landsformand
Udgår
Valg af næstformand
Linda Lundh er på valg og ønsker at modtage genvalg.
Der er ikke opstillet andre kandidater, så Linda skal have minimum 50% af stemmerne
Ja 351
Nej 36
Ugyldige 9
Linda Lundh er hermed genvalgt som landsnæstformand

Valg af landskasserer
Udgår da posten nu er nedlagt i landsforeningen
Valg af personlig suppleant for kasserer
Udgår som ovenstående

Valg af udvalgsformænd for de faste udvalg, jf. § 8.3
I år skal der vælges formænd for dommerudvalget, brugshundeudvalget, eftersøgningsudvalget, nordisk udvalg, ungdomsudvalget og konsulentudvalget.
Ole Suurland blev genvalgt til formand for dommerudvalget
Morten Jensen blev genvalgt til formand for brugshundeudvalget
Malene Frost Olsen blev genvalgt til formand for eftersøgningsudvalget
Kirsten Kristoffersen blev genvalgt til formand for nordiskudvalg
Julie Aasted Koed blev genvalgt til formand for ungdomsudvalget
Lene Bentzen blev genvalgt til formand for konsulentudvalget
Valg af 2 interne revisorer
May-Britt Schlicker, Holbæk
Lorents Nielsen, Broager
Valg af 2 suppleanter for de interne revisorer
Morten Jørgensen, Rødding
Henrik Bøgelund, Højme

Eventuelt.
Henrik Bøgelund blev hædret og takket for sin indsats som landskasserer med stående applaus.
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Susanne Jensen, Langeland: som ny formand opfordrede hun til at vi bruger elektronisk afstemning og opfattede at tonen og stemningen var meget negativ på landsmødet, det var hun
meget ked af.
Annette Barksman, Nørhald havde kommentarer til certificerede kontrakt instruktører, bl.a.
på baggrund af undersøgelser af frivillige organisationer, som DGI har lavet. Hun fortalte
om sin oplevelse og inputs samt gode og dårlige ting ved forslaget. Hun stillede mange
spørgsmål til forsamlingen omkring forslaget og påpegede positive og negative sider. Annette påpegede, hvad vi allerede har mulighed for at gøre i forhold til aflønning/vederlag
med henvisning til DGI’s takster og beskrivelser om skattefrie vederlag.
Mødet blev afsluttet med det traditionelle leve for DcH

Med venlig hilsen
Landsforeningen
Danmarks civile Hundeførerforening
Annette Lunau
Landsformand
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