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Referat fra HB møde den 24.5.2022 på Teams 

Deltagere på mødet: 

Annette Lunau landsformand 

Linda Lundh landsnæstformand  

Kim V. Poulsen 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 og mødeleder 

Anita Friis Heidemann regnskabsfører  

Jan E. Nielsen forretningsfører og referent 

 

 

Velkommen 

Landsformanden spurgte ind til uddannelsesudvalgets status på medlemmer der har forladt udval-

get. Vi opfordrer til at der findes erstatninger. 

Hun spurgte også indtil mødet med KU og DU ang. fremtidig struktur, dette møde foregår onsdag d. 

25. maj. 

 

Sekretariatet 

Regnskab: 

Anita gennemgik status på regnskabet. 

Likviditeten ser rigtig fin ud. 

Indtægter og udgifter ser fornuftige ud og vi har pt. brugt 40 % af de budgetterede udgifter. 

Hun gennemgik nogle aktiviteter og viste hvad de kostede at gennemføre i Klubmodul og opfor-

drede HB til at kikke i disse for deres udvalg m.m. 

Anita ønsker at holde et Teamsmøde med alle udvalgenes økonomiansvarlige for at gennemgå mu-

lighederne i regnskab og budget på Klubmodul. 

Info fra Jan: 

Svar på undersøgelse ang. etablering af Naturnationalparker. 

Vi har modtaget 55 svar, 14 har problemer med naturnationalparkerne, 12 har svært ved at finde al-

ternative arealer. Flest problemer i Fussingø og Nørlund plantage. Vi arbejder videre med disse om-

råder sammen med DKK. 

Klubmodul kurser aflysning og nye datoer 

De nye tiltag i Klubmodul skal være helt færdige, inden vi indkalder til kurser.  

Vi foreslår januar og februar 2023. 

Vi ønsker et Superbrugerkursus så snart det er muligt. (må gerne være online) 

 

Ændringsforslag fra Agiltyudvalget orientering nr. 92 

Udvalget ønsker en ændring af regler i forbindelse med DM i Agility, for at skabe større engage-

ment i lørdagens konkurrencer. 
Godkendt af HB 
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136 22 Angående mails til lokalforeninger fra ungdomsudvalget 
Forespørgsel på at måtte sende mails direkte ud til lokalforeninger fra udvalget 

Det er ikke godkendt. Al kommunikation fra udvalg skal sendes gennem sekretariatet.  

HB vil gerne opfordre udvalget til at skrive deres kontaktoplysninger i mailen, så lokalforeningerne 

nemt kan tage kontakt til dem.  

 

Ansøgning om køb af hundeførervest fra Eftersøgningstjenesten. 

Udvalget ønsker nye veste til eftersøgerne da der står Kingsmoor på dem de har. 

Prisen er ca. 500,- med logo foran og bag på, samt Aktiv hund i DcH og Eftersøgningstjenesten 

trykt på. 

Godkendt af HB. Jan bestiller de ønskede veste i samarbejde med udvalget. 

 

Henvendelse i mail om landsforeningens holdning til Skambid 

En hundefører har henvendt sig omkring en situation med løs hund og efterfølgende bid. 

Linda svarer denne henvendelse på mail. 

 

Henvendelse fra ny hundeforening 

Henvendelse på om vi vil henvise til og henvises af en ny hundeforening som er ved at blive etable-

ret i Danmark. 

Annette Höft kontakter dem og hører hvad de er for en forening, inden vi kan tage beslutning om 

dette. 

 

Film produceret om DcH-Programmet 

Amalie Hoff har lavet en fantastisk film om DcH-programmet i forbindelse med hendes uddannelse 

i Skotland som filmproducer. 

For at filmen kan bruges af DcH, skal der laves ny tale på dansk og laves nye tekster. 

Annette Lunau laver forslag til tekster mm. og Jan hjælper med det praktiske. 

 

EVT. 

Der er fundet repræsentanter til initiativfonden i alle kredse, der indkaldes til møde snarest. 

 

Næste møde: 

• Evaluering på Naturmødet 

• Hunderacer i Klubmodul 

• Opsamling fra fællesmødet fra grupperne 

• 94 22 Opsamling på gruppedrøftelser på Landsmødet i DcH, Opsamling og viderearbejde 

med certificerede kontrakt instruktører 

• Kommunikation fra landsforeningen 

• Forskel på udvalgsformænd i landsforening 
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• Under rettelserne af vores orienteringer kom vi forbi flere områder, 

som bør gennemgås og evt. opdateres på et HB møde.  

• Godkendelse af grundorienteringer. Skal dette genindføres som Landsmødepunkt 

• Revision – hvordan afvikles dette i fremtiden 

• Adresseregistrering – er orientering 3 nutidig 

• Regler for udlevering af vimpler 

• Jubilæumsfejringer – opdateres tidsrammer 

• HB medlemmers ansvar for opdatering af HB-orienteringer.  

o Skal det være opdelt eller tilbage til en person (næstformanden) 

o Hvad indebærer ansvaret 

o Hvilket ansvar er der i forhold til håndbogen 

 

Datoer for kommende HB møder: 

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 
 


