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Referat fra HB møde den 12.4.2022 på Teams 

Deltagere på mødet: 

Linda Lundh landsnæstformand og mødeleder 

Jannie Christensen kredsnæstformand 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 

 

Afbud: 

Annette Lunau landsformand 

 

Velkommen 

Linda bød velkommen og der var en præsentationsrunde da Jannie for første gang var med i stedet 

for Christian Ravn. 

 

Sekretariatet 

Kulturministeriets bladpulje 

Jan har søgt tilskud fra kulturministeriets bladpulje til uddeling af DcH Bladet. 

Vi har desværre fået afslag på vores ansøgning om tilskuddet, da de mener det er et for hobby orien-

teret blad. 

Kriminalitetsforsikring 

Vi har i dag en underslæbsforsikring, og efter dialog med vores forsikringsmægler har hovedbesty-

relsen besluttet at tegne en kriminalitetsforsikring for at sikre DcH’s midler mod cyberangreb, on-

line svindel og underslæb. 

Det blev besluttet at have en max. Dækning på 2.500.000,- kr. til en årlig præmie på godt 10.000,-. 

Naturmødet 19.-21. maj 

Vi deltager med en stand sammen med Friluftsrådet som vi før har gjort. 

Jan stiller op sammen med de andre foreninger torsdag d. 18. maj og deltager den 19. og 20. maj på 

standen og mødet. Vi skal være et par stykker på standen af gangen. 

Eftersøgningstjenesten deltager alle dage og evt. ungdomsudvalget en enkelt dag. 

Kreds 1 deltager hvor det er muligt og efter behov. 

Annette Höft deltager den 19.  

Lise deltager den 21.  

Jannie sørger for nedtagning lørdag d. 21. 

Vi skal huske at gøre opmærksom på vores deltagelse via Facebook, videoer og Jan tager et rekla-

meskilt med som kan sættes på torvet.  

Agria Gåtur 21. maj på Amagerfælled 

Kreds 6 sørger for at arrangere, opvisning, agility, rally og eftersøgning, og stiller med hundead-

færdskonsulenter. Vi skal huske at vi selv skal have banner m.m. med  
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Jan foreslog kredsene om at deltage digitalt, ved at tilmelde sig på dette Link 

Annette Lunau og Jan deltager også på gåturen.   

Høring på Christiansborg i kulturministeriet ang. naturnationalparkerne. 

Annette Höft og Jan deltog, det blev klart at der skulle arbejdes politisk i folketinget og at vi måske 

skal gå efter erstatningsarealer til vores aktiviteter, vi skal lave en undersøgelse af hvor vi kommer 

til at mangle arealer. 

Kortlægning af arealer som vil forsvinde med de nye naturnationalparker og urørt skov. 

Gruppe: Annette Höft, Linda og Annette L, Jan. 

Send oversigt over naturnationalparker ud til kredsene, som så melder ind til gruppen.  

 

Kontingent frihed 

Der er en forening, som har efterspurgt kontingentfrihed for hvalpehold, da de ikke kan tage mere 

end 650,- kr. for hold, da konkurrerende foreninger tager dette.  

Steen ønsker at tage det med i gruppen om små foreninger.  

Flere mente at vi som landsforening skal støtte med aktiviteter som er specielle i DcH måske fra 

kredsinstruktører eller andre med kompetencer der kan bruges til dette. Flere gav udtryk for at der 

ikke skal være nedsat kontingent, vi skal vise hvad vi kan og hvad vi er værd. Vi skal reklamere 

mere for det vi kan i DcH, dele det på Facebook m.m. på alle lokale sider.  

Vi kom ind på vigtigheden ved reklamer og hvordan vi bliver bedre til at fortælle om os selv. 

Det blev besluttet at tage udfordringen med i gruppen med små foreninger. 

 

Fællesmødet den 23. og 24. april 

Lørdag: Start med fællesmøde og derefter opdelt møde med konkurrence-, service- og interne ud-

valg. 

Annette L har lavet oplæg til konkurrenceudvalg 

Steen og Linda laver til serviceudvalg og sender til Jan  

Lise og Jan laver til interne udvalg og sender til Jan 

Søndag: møde i og mellem udvalg. 

Jan udsender dagsorden til mødet til alle deltagere. 

 

Ansøgning om tilskud til guldnål 

67 22 Jubilæumsfonden 

Godkendt af hovedbestyrelsen 

 

Fuldmagt på landsmødet 

Hovedbestyrelsen har modtaget en mail ang. afvisning af fuldmagt på landsmødet. 

Vi har lavet et svar, det sendes til mailafsender efter godkendelse. 

 

Revidering af orienteringer og vedtægter 

Revidering af orienteringer: 

Udsættes til næste møde, lægges ind på OneNote, deadline 19. april. 

 

Hvad med hunde fra Ukraine 

Kan vi gøre noget som landsforening. 

https://www.agria.dk/hund/agria-hundegatur/?gclid=Cj0KCQjwgYSTBhDKARIsAB8KukvA2qk4fbJekBIkW8B0ZyxSbWCb8H5ylwHX5Y5Couh76i7jZuIZ6OsaAuC6EALw_wcB
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Forslag om at vi kan tilbyde hjælp af vores hundeadfærdskonsulenter, vi kunne 

som landsforening tilbyde gratis kørsel til ukrainer i Danmark.  

Dette skal diskuteres med konsulentudvalget inden vi tager stilling. 

 

Kommunikation fra landsforeningen 

Hvad skal vores nyhedsbrevdatabase bruges til? 

Der blev opfordret til at bruge Facebook i stedet for at dele det internt via postlister. Vi tager det på 

et andet møde da vi skal gå i dybden med dette.  

  

EVT. 

Kreds 5 har efterspurgt en kredsinstruktør i Rally, hvad skal de gøre de kan ikke få fat i en der kan 

komme til Fyn, der skal hentes en dispensation fra landsuddannelsesudvalget for at kunne bruge en 

lokal fra Fyns området. 

Forslag om at opdele Klubmoduldagen i 3 hold, regnskab, administration og hjemmeside.  

    

Næste møde 

24-5-22 

Opsamling på workshop ang. certificerede kontrakt instruktører.  

Hunderacer i Klubmodul, hvilke skal DcH have på listen? 

Kommunikation fra landsforeningen 

 

Datoer for HB møder det næste år: 

24. maj på Teams 

19. juni fysisk møde 

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 
 


