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Referat fra HB møde den 5. 1.2022 på Teams 

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 
Jan E. Nielsen forretningsfører og referent 
 
Fraværende: 
Steen Andersen kredsformand kreds 6  
 
Landsformanden: 

Annette Lunau bød velkommen 

 

Status budgetter: 

Der er skåret i budgetterne fra udvalgene og hovedbestyrelsen, så budgettet for 2022 viser et un-

derskud på ca. 500.000, - med samme antal medlemmer som 2021. Hovedbestyrelsen godkender 

ekstraordinært budgettet begrundet i at vi i de sidste 2 år har haft et stort overskud. Fremadrettet 

skal der arbejdes på, at budgetterne går i 0. 

Forslag om at afholde budgetopfølgning i april og august måned på Teams, samt det ”nomale”i no-

vember. 

 

Status sekretariatet: 

Der er mange medlemmer, der ikke har modtaget DcH Bladet i december, hvor det blev sendt ud 

til hver enkelt. Der er over 80, som vi kender til og sikkert en del flere. 

Jan har fået mange opkald og henvendelser fra medlemmer som ønsker at udmelde sig til sekreta-

riatet. Mange ved ikke,  at de har en profil på lokalforeningens hjemmeside hvor de selv kan gøre 

det. Forslag om at skrive det i mailen og i sms der sendes ud fra klubmodul ved den årlige opkræv-

ning af kontingent. 

Regnskab 

Jan fremviste en foreløbig saldobalance som viste at vi landsforeningen i 2021 kommer ud med et 

stort overskud. Den nye regnskabsfører, Anita er godt i gang og har overdragelse og afslutning på 

regnskabet 2021 sammen med Charlotte Kjær den 21. januar. 
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Klubmodul 

Klubmodul arbejder stadig med nyt layout og forenklet funktionalitet. Der bliver et webinar den 9. 

februar for superbrugere.  

Vi mangler superbrugere i Klubmodul. Kreds 6 har slet ingen og kreds 1, 2 og 3 har kun en, der er 

behov for flere, så der kan gives support lokalt. I nogle kredse er der planlagt at lave erfra-grupper 

for kasserere med superbruger som hjælp. 

Aftale med DogCoach 

Jan har talt med DogCoach og vi har fået et fint tilskud til DcH’s konsulenttjeneste fra 2021.  

Desværre kan vi ikke fortsætte med de 40% rabat til instruktører, men Jan forhandler om en fort-

sat rabatordning, dog med en noget mindre rabat. 

Hvalpepakker 

Vi har desværre ingen hvalpepakker klar men arbejder på at få lavet nogle til foråret. 

Annette Lunau tager fat på Steen, om at få tilrettet de nye foldere. Hvis han ikke kan, så kontakter 

vi Sky Media for hjælp til opsætningen. 

Agria har før distribueret hvalpepakkerne for os, men det er desværre ikke længere en mulighed. I 

stedet deler vi hvalpepakkerne ud til kredsene, der sørger for at pakke dem og sende dem ud til 

lokalforeningerne.  

 

2 22 Nose work reglement 2022 

Nyt DcH Reglement for nose work er tilrettet efter prøvekonkurrencerne, så nu er program og reg-

lement klar til sæson 2022. 

Det er hermed godkendt af HB 

 

315 21 forslag til HB fra Ordensudvalget 

Ændring og forbedrede vejledninger i forhold til behandling af sager fra lokalforeninger.  

Det er godkendt af HB og det færdig tilrettede oplæg sendes til Jan så han kan lægge det i oriente-

ringerne og på hjemmesiden. 

 

325 21 RU Orientering nr 131 - ændring 1.1.22 

Rallyudvalget har tilføjet et afsnit vedr. dommere, ophør, eksamen osv. 

Godkendt af HB 

 

341 21 Kontraktinstruktører 

Hovedbestyrelsen har lavet et nyt materiale om kontraktinstruktører, da vi har erfaret, at det tidli-

gere ikke er tydeligt nok og giver anledning til misforståelser. 

Ny opdateret oplæg til debat og udsendelse gennemgået og godkendt. 
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Det samles og sendes ud til lokalforeningerne og tages med på landsmødet. 

 

Evt.: 

Forespørgsel om at DcH’s forsikring dækker DKK deltagere i konkurrencer i DcH, det gør den ikke, 

de skal selv være forsikret. 

 

Vi lægger Coronaretningslinjerne ud på hjemmesiden løbende under nyheder som er synlig på alle 

Klubmodul sider i DcH 

 

Næste møde: 

16. januar på Fjelsted Skov hotel 

Annette Höft deltager ikke 

Årshjul 

Strategifolder opdatering 

Fællesmøde Konkurrenceudvalg/serviceudvalg om samarbejde og vidensdeling. 

 

 


