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     Haderslev d. 28.01.22 

Udvalgsmøde BHU 
Fredag den 28. januar 2022 

Hedegaarden i Vejle kl. 17.30 

Deltagere: Morten, Berit, Finn og Fie 

Fra HB: Christian 

 

1. Gennemgang af sidste referat 

Berit sørger for at der kommer en ændring i programmet 

Referat godkendt  

2. Figurant kursus – det i marts og planlægge et senere på året. 

Der er p.t 9 tilmeldte, sidste tilmelding er 03.03.22. Skydd figuranter er velkommen dog 

uden kørselgodgørelse 

Der var stor tilfredshed blandt deltagerne fra kurset i Vejle i november med Henrik 

Neumann 

Der er skydd samling i marts og Morten vil sørge for at mønstre disse figuranter 

3. DM 2022 – herunder udtagelser 

Morten har fået indbydelse og tager det første møde. Der er styr på dommere og figu-

ranter. 

Flere af bestyrelsen regner med at deltage til selve DM. Vi vil spørge udvalgte klubber 

ang. afholdelse af udtagelser 

IGP udtagelse evt. april/maj/juni 

4. NOM – herunder udtagelse 

9-11 september i DcH Vejle. Vi skal sørge for figuranter om søndagen og evt. sporlæg-

gere om lørdagen.  

5. Landsmøde 
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Lørdag den 19.03.22 i Vejen. Det forventes at alle fra udvalget deltager 

6. Fællesmøde 23.+24. april 

Morten og Finn deltager. Berit og Fie er forhindret  

7. Hvad er BHUs vision. Hvad står vi for? Hvad vil vi signalere? 

Der var desværre nogle episoder på et kursus som vi skal blive bedre til at undgå. Der-

for vil BHU være mere OBS på at gøre opmærksomme på, at der i DcH ikke gøres brug 

af malleslips, voldsom overdrevet indspænding af kædehalsbånd og positiv straf. Og at 

hvis det vurderes at hundene ikke har forstået øvelsen, eksempelvis at hunden køre 

over stresshold og ikke er modtagelig for læring, at der så skal forsøges på et lavere ni-

veau. Være opmærksom på, at instruktøren også kender til retningslinjerne. Få skabt 

dialog omkring andre tilgange og træningsmetoder så vi undgår den voldsomt overdre-

ven brug af stressaggression, stressfrygt og hetz i specielt gruppe C arbejde 

8. Økonomi/budget – herunder afregninger til Klubber, instruktører m.m. 

Der skal styr på indbetalinger fra udtagelser osv. så det bliver nemmere. Anita skal have 

adgang til kontonummer til de forskellige lokalklubber så hun kan tilbagebetale til dem 

uden der bliver for meget arbejde i det både for Anita og Fie. 

Anita vil gerne effektivisere og vi skal have lavet vores regnskabs skabelon om.  

Konto ændres ved indbetalinger til udtagelser så de går på BHU konto og ikke lands. Vi 

skal være OBS på at udbetalingerne af kørsel osv. ikke sker så hurtigt da Anita kun sid-

der på kontoret om tirsdagen. Her vil hun bogføre og så sende til godkendelse. Herefter 

vil pengene første blive udbetalt næste gang Anita er på arbejde. Dette skal vi også 

gøre instruktører opmærksomme på  

9. Nyt fra HB 

Christian informerede omkring hvad der er på dagsorden til landsmødet. Den nye regn-

skabsfører er ved at få styr på tingene. Men der er et stykke vej endnu og mange hæn-

gepartier og ting der skal gøres nemmere. Der vil komme noget omkring betalte in-

struktører. 

10. Evt. 
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Finn opdaterede figurantliste. Den bliver fuldt opdateret efter mønstring i marts 

DKK`s oplæg til dommeruddannelsen er blevet skrottet og nu er det blevet lagt ud til 

schæferhundeklubben om at sætte noget sammen 

11. Næste møde 

20. maj 2022 kl. 17.30 på Hedegaarden Vejle 

 

 

                  

 

 

 

 

 


