
 

 Brugshundeudvalget 
Formand Morten Jensen • Grønningen9 • 9330 Dronninglund 
Tlf.: 20 99 48 26 • morten.pudseren@gmail.com 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Haderslev d. 06.12.2020 

 

Referat fra udvalgsmøde i BHU 

Hedegaarden i Vejle fredag den 27. november 2020 

 

Deltagere: Morten Jensen, Berit Kristensen, Finn Hansen og Fie Skau 

Fra HB deltog Christian Ravn 

 

 

1. Gennemgang af sidste referat 

Referatet blev godkendt 

 

2. Økonomi 

Vi havde sat budgettet for højt i 2019 i forhold til hvad vi reelt brugte. Fie forsøger at få udspecifice-

ret hvor udgifterne skal sættes ind i det nye budget og hitte rundt i det så det bliver mere overskue-

ligt i 2022 

 

3. Tøj 

Der er flere af udvalgsmedlemmerne der ikke kommer til at benytte tilbuddet 

  

4. Figurant kursus – Status 

Martin har sagt ja. Vi håber på at der kommer figuranter alt afhængigt af corona situationen. 

Figuranter der vil mønstres, skal sørge for hund til det. Der skal sørges for variation i hundene så 

figuranterne ikke får de samme hele weekenden  

 

5. DKK IGP3 DM 2021 – repræsentere DcH 

Man skal have en prøve i DcH for at kunne stille for DcH. Der gives ikke dispensation  

 

6. Beregner program DcH 

Berit sender revideret program til Stig Hansen 

 

7. Sæson 2021 – opfølgning – udtagelser m.m 

Der vil blive undersøgt muligheder for afholdelse af IFH2 og IGP udtagelser i de forskellige lokal-

klubber.  

 

8. Besøg i kredsene 

Morten venter på konkurrencekalender og for at se hvor der er flest tilmeldinger så det giver me-

ning at komme 
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Hundens dag i Ribe den 6/6-21 

Hundedagene på Vilhelmsborg i pinsen den 22-24/5-21 

Hund i fokus på Vilhelmsborg den 28-29/8-21 

 

9. Landsmøde 

Er planlagt til 20. marts 2021 i Vejen indtil videre 

 

10. Nyt fra HB 

Der kommer en ny virksomhed der skal trykke bladet da det er billigere 

Der har været budget og corona på dagsordenen 

  

11. Evt. 

Morten skulle have været på Skytts kursus men dette blev aflyst pga. corona. 

Fællesmøde er den 17-18/4-21 

Tommy kurset er der bred enighed om var vellykket og kan godt gentages. Der manglede dog 

hunde men den tager BHU på sin kappe 

 

12. Næste møde 

Fredag den 12.02.21 kl. 17.30 på Hotel Hedegaard, Vejle 

 

 

  
 


