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Referat fra HB-mødet på Teams den 4. marts 2021 

 

Deltagere på mødet: 

Annette Lunau landsformand og mødeleder 

Linda Lundh landsnæstformand 

Henrik Bøgelund landskasserer 

Christian Ravn kredsformand kreds 1 

Lise Damsgaard Hansen kredsformand kreds 2 

Jørgen Randa kredsformand kreds 3 

Annette Höft kredsformand kreds 4 

Dorte Dabelsteen kredsformand kreds 5 

Steen Andersen kredsformand kreds 6 (forlod mødet pga. tekniske problemer) 

Jan E. Nielsen Forretningsfører og referent 

 

Velkommen 

Annette L og Jan er blevet kontaktet af Radio 4, om at vi skal deltage i et radioprogram, hvor vi skal deltage 

i et debatprogram, Annette deltager, hvis de får brug for hende. 

Budgetter og aktiviteter  

Budgettet 2021 

Henrik viste tilpasningerne af budgetterne, som var modtaget fra udvalgene, det viser et resultat på godt 

130.000, - i underskud, mod et underskud på ca. 600.000, - før tilpasningen. 

 

Det blev besluttet, at det ekstraordinære overskud fra 2020 skal fordeles til projekter i DcH i 2021 og 2022 

til glæde for så mange som muligt i DcH. 

 

403 20 Ansøgning fra DcH Initiativfonden til HB 

Initiativfonden har ansøgt landsforeningen om at få noget af overskuddet i 2020. 

Hovedbestyrelsen afsætter 250.000, - til Initiativfonden fra overskuddet 2020. 

85/21 NU Ekstraordinære økonomiske tiltag i NU 2021/2022 

Overbygning til kredsinstruktører der ønsker at uddanne nordiske instruktører 20.000, -. 

Ekstra dommerefteruddannelse for nordiske dommere sidst på året 2021 20.000, -. 

Varmt tøj til nordiske dommere er ikke godkendt. 

 

86/21 RU Forslag til HB vedr. brug af overskud 

Forslag om Inspirations kurser til instruktører i DcH, hovedbestyrelsen takker for forslaget. 
 
Ansøgninger fra udvalg. Vi har fået ideer til ca. 600.000, - i 2021 og ca. 200.000, - i 2022, og der er afsat 

250.000, - til Initiativfonden. De er hermed godkendt til gennemførsel. 
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DU 
 

Registrering af dommere på Klubmodul (erstatning/supplement for dommerbog) 

EU 125.000 Træningsweekend 

EU 12.500 Veste til hunde 

EU 
 

Idé: Landsdækkende reklame 

EU 
 

Idé: Hundegåture med tema 

HB 180.000 Strategi 

HB 
 

Idé: Tiltag som skaffer flere instruktører - fx et minikursus for aspirantemner 

HB 
 

Idé: Opfordring til tiltag på kredsplan 

HB 250.000 Initiativfonden 

HB 200.000 Afsættes til 2022 

KOU 10.000 Fysisk møde med UU 

KOU 
 

Opdatering af konsulentdata på hjemmeside 

NU 40.000 Kredsinstruktørudd. + dommerefterudd. 

NW 25.000 Beregnerprogram 

RED 80.000 Direkte udsendelse af sidste DcH blad 

RU 
 

"Dommernavn i beregnerprogram, samt udtræk af statistikker   
Udtræk som erstatning for dommerbog"  

RU 19.700 Dommertræningsdag 

RU 30.000 App udvikling (jvf regneark) 

RU 
 

Idé: Reklamer I hundeblade. Film om DcH. SEO 

RU 
 

Idé: Deltage i Hundedage på Vilhelmsborg 

   

 

Sekretariatet  

Procedure med bilag til godkendelse og gennemsyn i hovedbestyrelsen. 

Hvordan kan vi sikre en hurtigere og nemmere håndtering af ting, der skal til gennemsyn og godkendelse? 

Det blev besluttet, at Jan sender sms med opfordring til gennemse eller godkende bilag, og vi bruger One-

Note igen med afkrydsning.  

Bilag i mails skal sættes ind som bilag med postnummer ikke mails i postnummersystemet. 

80/21 Nyt til Friluftsrådets medlemsorganisationer 

Det er nu muligt for lokalforeninger at søge midler til projekter i Friluftsrådet, vi har tidligere været gode til 

at få tilskud til projekter, Jan har udsendt dette til alle lokalforeninger. 

Corona 

Sidste nye udmelding sendt den 4. marts som beskriver, hvordan vi kan afholde konkurrencer med 25 delta-

gere m.m. 

 

DcH-Magasin 69/21 som skal uddeles til potentielle medlemmer i DcH 
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Magasinet bliver på 84 sider, og der er deadline på indhold den 19. marts. Der er kon-

takt til landsformand, konsulentudvalget, eftersøgningsudvalget, DcH-Bladet, Agria og hundeførere, skal vi 

have flere med? 

Jan laver en video til Facebook, der fortæller om magasinet. Vi har brug for medlemmer til at hjælpe med 

uddeling af magasiner i deres lokalområder. 

 

DcH-Bladet fra Blad nr. 3 

Det bliver det første DcH-Blad med vores nye samarbejdspartner Sky-media, det udsendes i juni måned. 

61/21 Input vedr. natur nationalparker (postnummer på høringssvar) 

59/21 Høringssvar ang. lovforslag om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, 

lov om mark- og vej fred og færdselsloven i offentlig høring (Etablering af naturnationalparker m.v.) 

  

Der er lavet et fælles høringssvar fra Friluftsrådet, hvor DcH har bidraget med hundedelen, vi har udover 

dette sendt vores egen høringssvar til ministeriet. 

Dyrevelfærdsloven og øre/halekuperinger 

Vi har bedt fødevareministeriet om en vejledning til, hvordan vi skal ansøge om dispensation, så det bliver 

muligt for skadede/opererede hunde at deltage i konkurrencer i fremtiden. Vi afventer svar. 

Halsedisser 

Jan har ikke kunnet finde nogle under 50,- i bomuld. Så det bliver i stedet mikrofiber fra Muliti Headwear. 

De bliver sorte med hvidt tryk.  

Det blev besluttet at købe og sætte dem til salg for 25,- i Shoppen. 

Friluftsrådets opsamling på vores natur 

Annette Höft og Jan var til møde med opsamling på vores natur kampagnen i 2020. De der deltog i mødet, 

meget få, var godt tilfredse og havde oplevet godt samarbejde, men det bar præg af, at rigtig meget var 

blevet aflyst og ikke gennemført på den tiltænkte måde. Der er dog åbnet op for, at nogle af projekterne vil 

kunne gennemføres i 2021, hvis Corona tillader det. 

Det har længe været efterlyst, at konsulenter, kredsinstruktører og eftersøgere kunne komme ind i Klubmo-

dul systemet. 

DcH-tilmeld (DcH’s indberetningssystem) er ved at være rettet til, så data bliver opdateret fra Klubmodul.  

Det nye layout bliver lagt ud på siden efter weekenden. 

Jan laver et nyhedsbrev til de berørte udvalg, som bliver sendt ud i weekenden. 

Landsmødet  

Dato m.m.   

Det blev besluttet at udsætte landsmødet på ubestemt tid. 

Jan sender et nyhedsbrev, lægger det på nettet og på Facebook. 
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Nye programmer i DcH  

14 21 oplæg til Procedure for behandling af nye programmer i DcH 

91 21 Or. 23 Nye programmer i DcH 

Oplægget er sendt til høring i konkurrenceudvalgene samt uddannelsesudvalget. 

Oplægget blev gennemgået og Dorte og Annette L tilretter det efter høringsfasen. 

Friluftsrådets Strategi  

12/21 Friluftsrådets strategi 

Friluftsrådet har bedt medlemmerne om input til deres strategi for de næste år. 

Der var ingen input fra hovedbestyrelsen. 

Eftersøgningsudvalget  

Ansøgning som eftersøger 

Der er i udvalgets referat skrevet, at det er udvalget, der udvælger eftersøgere, og at hundeførere selv kan 

melde sig som eftersøger. Det skal ændres til, at det går igennem lokalforeningens bestyrelse og derefter 

gennem kredseftersøgeren. 

Christian tager det med udvalget. 

EVT. 

Flere foreninger har søgt statens Corona krise puljer og har fået tilskud og underskudsdækning. 

https://www.dif.dk/da/forening/stoette 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-kri-

sen-i-foreningen/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje 

Næste møde 30. marts kl. 20.00. 

Tak for i aften!  

https://www.dif.dk/da/forening/stoette
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje

