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Referat fra HB møde den 20.3.2022 på Vejen Sportshotel 

Deltagere på mødet: 
Annette Lunau landsformand og mødeleder 
Linda Lundh landsnæstformand  
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 
Anita Friis Heidemann regnskabsfører  
Jan E. Nielsen forretningsfører og referent 
 
Velkommen 
Landsformanden bød velkommen 
 
Præsentation af valgte udvalgsformænd 
 
Dommerudvalget: 
Valg af udvalgsmedlemmer 
Klaus Krog DcH Svendborg 
Rene Irming Pedersen DcH Fakse 
Susanne Hvid DcH Langå 
 
Planer for den næste periode: 
Dommerudvalgets planer vil i det væsentlige dreje sig om arbejdet med DcH programmet. 
Annette Lunau orienterede kort om det forestående fællesmøde og planerne for et møde mellem 
alle konkurrenceudvalgene. 
 
Kontaktperson:  
Godt tilfreds med Annette Höft 
 

Brugshundeudvalget: 
Valg af udvalgsmedlemmer 
Berit Kristensen DcH Århus 
Fie Skau DcH Haderslev 
Finn Hansen DcH Esbjerg 
 
Planer for den næste periode: 
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De vil gerne have det ud i flere lokalforeninger, og at de får fat på de lokalfor-
eninger, som dyrker deres sport. Sporhundeprøver er blevet meget populære, og flere dyrker det. 
Sjælland har spurgt ind til sporprøver hos dem. 
Dejligt at der har været flere med til DM. 
Det er svært at få folk til at dyrke sporten, som kræver rigtig meget tid til træning. 
 
Kontaktperson: 
Godt tilfreds med Christian Ravn 
Spørgsmål ang. økonomi, så er der lidt omkring de konkurrencer, de afholder gennem vores lands-
foreningskonto, Anita og Jan arbejder på en løsning. De har ikke behov for sparring omkring bud-
get. 
 
Nordisk udvalg: 
Valg af udvalgsmedlemmer 
Michael Thygesen DcH Langå 
Bodil Theilade DcH Roskilde 
Niels Engkjær DcH Grindsted-Billund 
 
Planer for den næste periode: 
Har fået etableret kredskontakter i alle kredse, og de holder samlinger. 
Der er DM i Esbjerg i april, og der er styr på det.  
Der er Nordiske mesterskaber, NOM i Vejle, hvor Norge, Sverige og Finland deltager udover Dan-
mark. 
Nordisk startede som sport i DcH i 1996 og har i år 25 års jubilæum. 
De vil gerne lave et elektronisk jubilæumsskrift om sporten, Annette Lunau var med til at starte 
det op og tilbød at bidrage med tekst. 
De holder møde med uddannelsesudvalget på fællesmødet ang. Nordisk instruktør uddannelse. 
De vil gerne have et Nordisk DM i kreds 5 i 2023 og 2024 på Sjælland. 
 
Kontaktperson 
Godt tilfreds med HB kontakt Annette Höft 
 
Spørgsmål ang. økonomi og hvordan de bruger Klubmodul samt budgettet, de bruger det aktivt, 
Anita tager dialogen med Michael, som er økonomiansvarlig. De bruger meget energi på at lave 
budgetter og holde dem. 
  
Konsulentudvalget: 
Valg af udvalgsmedlemmer 
Ole Alex Pedersen DcH Odsherred 
Inger-Marie Antonsen DcH Vestfyn 
Kaj Petersen DcH Hobro 
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Planer for den næste periode: 
Konsulentuddannelsen er ved at blive tilrettelagt, og man er ved at finde undervisere i et team, 
modulerne er ved at være på plads. De vil inddrage kredsinstruktørerne mere i opfølgningen på 
aspiranterne gennem hele forløbet. De er ved at til rette orienteringerne. Annette Lunau informe-
rede omkring fællesmødet, hvor de som service-udvalg vil være sammen med eftersøgningsudval-
get. 
  
Kontaktpersonen Linda er de godt tilfredse med, og hun skal med på alle møderne, og der skal af-
holdes flere udvalgsmøder generelt. 
  
Spørgsmål: 
Lise vil gerne hjælpe med til at få fat i flere konsulenter i kreds 2, udvalget vil skrive ud til kreds 2 
for at få fat i flere. Der kommer løbende flere videoer ind på hjemmesiden også for at vise, hvor-
dan det er at være konsulent. 
Økonomiansvarlig er Ole Alex og Anita tager fat på ham, og opfordrede til, at de bruger hende. 
Konsulent uddannelsen starter i efteråret. 
Dorte opfordrede til, at de lavede noget omkring gode råd omkring brug af seler og halsbånd. 
Der bliver efterlyst flere fælles holdninger omkring hundeadfærd, som kunne meldes ud.  
 
Ungdomsudvalget: 
Mødet foregik over Teams 
Valg af udvalgsmedlemmer: 
Anne Olesen DcH Thyholm 
Cecilie Arensbach DcH Skanderborg 
Christine Mose Iversen DcH Vestfyn 
Marte Askland DcH Nivå 
 
Planer for den næste periode: 
Weekend lejr i Herlev, og vil gerne have at flere lokalforeninger laver nogle ungdomssamlinger 
rundt om i landet. Hjemmesiden, Facebook, Julie og Anne er ansvarlig for, at der kommer noget 
ud. 
Udvalget er tilfreds med kontaktpersonen Lise og det fungerer godt. 
Anita talte om regnskabet og budgettet, og hun tager fat på den økonomiansvarlige, og fortæller 
at de kan følge regnskaberne og budgetter m.m. 
De vil gerne have en hestetrailer som de kan have deres udstyr fra ungdomslejren i, som så kunne 
tages med ud til disse samlinger, Hovedbestyrelsen godkender at de bruger 10.000,- på dette. 
   
Eftersøgningsudvalget: 
Mødet foregik på Teams 
Valg af udvalgsmedlemmer: 
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Brian Jensen DcH Hjørring 
Heidi Holm DcH Kjellerup  
De mangler en økonomiansvarlig, og spurgte kredsformændene om de kunne hjælpe med at pege 
på en kandidat 
 
Planer for den næste periode: 
De vil gerne have uddannelsesforløbet mere fasttømmeret og vil gerne have, at kredseftersøgere 
kan uddanne eftersøgere og lave efteruddannelsen. De skal have lavet klare regler for, hvordan 
man skal være klædt og fremtræde som eftersøger, der skal arbejdes med orienteringer på fælles-
mødet. De vil gerne afholde et årsmøde for alle eftersøgere i efteråret 2023. 
De mangler eftersøgere i Nordsjælland og arbejder på at finde nogle der. 
De bliver også opfordret til at sende noget til DcH bladet. 
Annette Lunau orienterede kort om det forestående fællesmøde og planerne for et møde mellem 
serviceudvalgene. 
Kontaktperson: 
De vil gerne fortsætte med Steen, og de har ikke været mødt så meget fysisk og vil forsøge at mø-
des lidt mere. 
Anita præsenterede sig og talte om budget og regnskab, og hun opfordrede til at de mødes online 
på et tidspunkt i fremtiden. 
   
Opfølgning på landsmødet 2022 
Dagen 
God ide med en Kahoot på mødet fra ordensudvalget, og HB kunne tænke sig, at de forskellige ud-
valg skiftevis stod for dette. 
Det er vigtigt, at man tænker på, at man sidder på podiet og at alle ser derop, pas på med for me-
get intern snak. 
Vi vil have landsmødet til at være en dynamisk forsamling, og derfor kan man ikke stemme med 
fuldmagt. Dette er vi nødt til at foreslå til næste landsmøde. 
Vi sendte live fra starten af landsmødet, og det fungerede godt, det vil vi gøre igen næste år. 
Workshop 
Godt med en workshop og lave noget, hvor man kan diskutere fremtiden, Torben Stenstrup gjorde 
det godt og fik aktiveret salen. 
Andet 
Kredsformændene blev opfordret til at høre om formatet med workshop og om det var noget vi 
skulle fortsætte med rundt på kredsmøder. 
Næste år bliver alle udvalgsformænd inviteret til middag efter landsmødet. 
Faciliteterne og maden var rigtig fine denne gang, lidt varmt i salen.  
Menuen var god og skal gentages næste år, vand på kaffe bordene skal vi også have i fremtiden. 
 
Repræsentanter til arbejdsgruppen med initiativfonden 
Jørgen og Dorte 
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Regnskab  
Fremlæggelse af status på regnskab pr. marts 2022 
Anita fortalte om hendes første tid med at komme ind i DcH, og de forskellige opgaver og hvad ho-
vedbestyrelsen ønskede sig i fremtiden. Der skal være kvartalsopsamlinger og gennemgang af 
regnskabet. Hun er udfordret på budgetopfølgnings delen, da Klubmoduls regnskabsprogram ikke 
fungerer godt nok omkring budgetter. Klubmodul bliver bedt om at fortsætte udviklingen af bud-
get i aktivitetsniveau. 
Anita gennemgik budgetopfølgningen og viste placeringen af kapitalen i landsforeningen. 
Det ser rigtig fornuftigt ud, vi har ikke brugt ret mange midler endnu, og vi har en stor kapital stå-
ende i landsforeningen. 
Det blev diskuteret, hvordan vi kan få pengene ud og arbejde, for at gøre mere gavn for vores 
medlemmer og deres medlemmer.  
Anita efterspørger en økonomiansvarlig i forhold til interne revisorer, det blev Annette Lunau. 
 
Afregning fra Klubmodul forskudt 
Overblik og nyhedsbrev om afmelding af medlemmer, og rettelse af oplysninger om kasserer mail i 
lokalforeningerne. 
 
Forretningsorden 
Gennemgang og tilrettelse. 
Den blev rettet til og lægges ud på nettet, når den er klar af Jan. 
 
Forretningsudvalget består efter afstemning af Annette Lunau, Linda Lundh, Annette Höft og Jan E. 
Nielsen. 
 
Evt. 
Input fra BHU: 
• Nytænkning tænkt ind på fællesmødet 
• Hvordan tænker vi DcH programmet i fremtiden 
 
Næste møde 
Fællesmødet 
Hunderacer i Klubmodul 
Gennemgang af orienteringer 
 
Datoer for HB møder det næste år: 
12. april på Teams 
24. maj på Teams 
19. juni fysisk møde 
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25. august Teams møde 
30. oktober fysisk møde 
20. november fysisk møde i forbindelse med formandsmødet 
22. januar 2023 fysisk møde 
19. februar 2023 fysisk møde 
19. marts 2023 fysisk møde 
 


