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Referat fra HB møde den 16. 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 
Dorte Dabelsteen kredsformand kreds 5 
Steen Andersen kredsformand kreds 6  
Jan E. Nielsen forretningsfører og referent 
 
Fraværende: 
Annette Höft kredsformand kreds 4 (deltog via Teams) 
 
Landsformanden: 

Annette Lunau skulle testes for Corona og mødte derfor lidt senere, Linda Lundh bød velkommen. 

 

Status sekretariatet: 

Forslag fra Torben Stenstrup til ny dato for opsamlings foreningsudviklingskurser i april (2.-3. eller 9.-10.) 

Da kurset i kreds 2 aflyses pga. for få deltagere, har Torben Stenstrup tilbudt, at der laves et opsamlingskur-

sus den 9. og 10. april på Fjelsted Skov Hotel, kredsene betaler for deres deltagere, Sidste tilmelding 20. 

marts. Sekretariatet inviterer og laver tilmeldingsprocedure.  

Aftale om sted for afholdelse af landsmødet 2022 

Der har været svingende kvalitet på mad og faciliteter i Vejen Idrætscenter, Jan har undersøgt mulighe-

derne andre steder og det viser sig at der vil være en væsentlig prisforskel og det blev derfor besluttet af vi 

tager Vejen Idrætscenter, hvis vi kan være i Troldesalen og at maden er bedre end sidst, Jan er sat på opga-

ven. Vi skal have stegt flæsk og stegt kyllingebryst og salat. 

Landsforeningen skal betale 157,- pr. måned for at have Plandisc Årshjul i landsforeningen fremadrettet. 

Det blev besluttet at vi opsiger Plandisc abonnementet og at vi viderefører årshjulet i Trello som er gratis. 

 

Vedtægter vedr. regnskabsfører forslag til landsmødet 

Der laves forslag til landsmødet med indføjelse af regnskabsfører og fjernelse af landskasserer, hovedbesty-

relsen vil foreslå at landskassererposten udgår og at hovedbestyrelsen herefter består af 8 personer. Det 

betyder herefter at hele hovedbestyrelsen vil være økonomiansvarlig og at sekretariatet via regnskabsføre-

ren vil stå for den daglige økonomibehandling og rapporter til hovedbestyrelsen samt forestå analyser m.m. 

for økonomisk overblik i landsforeningen. Henrik, Linda og Jan vil lave forslagene til landsmødet og frem-

lægge dem på næste HB-møde. 
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Tegningsregler §17.1 

Tegningsreglerne for landsforeningen foreslås ændret til, at det er landsformand og forretningsfører som vil 

tegne landsforeningen. Der laves et forslag til landsmødet af Jan og Linda 

 

Placering af midler: 

Da vi har mange kontante midler stående i landsforeningen blev det besluttet at midlerne skal fordeles i 

alle vores banker med optil 750.000, -.  

Anita sørger for dette hurtigst muligt. 

 

Rullende kontingent: 

Der mangler nogle ændringer i vedtægter og orienteringer så de er tilrettet rullende kontingent, vedtæg-

terne skal godkendes på landsmødet. 

Vedtægter og orienteringer blev gennemgået og forslag vil blive lavet og orienteringer rettes til af Jan og 

Henrik 

 
Fællesmødet den 23. og 24. april 2022 
Der afholdes et møde med henholdsvis de udvalg der repræsenterer en konkurrence disciplin og ”service-

udvalgene” om lørdagen sammen med kontaktpersonerne. Omdrejningspunkter bliver vidensdeling, ens-

retning af retningslinjer og samarbejde på tværs. 

Annette Lunau laver oplæg til mødet med konkurrenceudvalgene og Steen laver oplæg til mødet med ser-
viceudvalgene på PowerPoint. Oplæggene gennemgås i HB. 

 
Strategifolder opdatering: 
Landsforeningens strategifolder blev gennemgået og hovedbestyrelsens handlepunkter er opdateret. 
Jan tilretter den og sender den til godkendelse, den vil efterfølgende blive lagt på hjemmesiden og sendt ud 
til lokalforeninger, kredse og landsudvalg via mail. 

 

Ny kandidat i konsulentudvalget 

Udvalget ønsker at optage Inger-Marie Antonsen fra DcH Vestfyn som nyt medlem i udvalget. 

Det er godkendt af hovedbestyrelsen. 

 
Opdatering af Årshjul: 
HB gennemgik og opdaterede Årshjulet som nu er lagt over i Trello i stedet for Plandisc. 
Opgaverne i årshjul/Trello relaterer sig til HB’s handleplaner i strategifolderen. HB har nedsat en række ar-
bejdsgrupper, som ser på forskellige handlinger, som skal være med til at indarbejde strategien. 

 

Kontraktinstruktører 

Vi lægger op til, at det nye materiale vedr. kontraktinstruktører bliver gennemgået på kredsenes 
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generalforsamlinger/møder inden landsmødet for at udbrede kendskabet til 

forslaget og få en debat i gang. 

Annette L, Linda og Jan deltager i 2 møder hver og Linda fremstiller en PowerPoint, som vi kan 

tage udgangspunkt i. 

Kreds 6 den 9. februar – Annette L 

Kreds 1 den 16. februar – Jan 

Kreds 2 den 21. februar – Jan 

Kreds 4 den 21. februar – Linda 

Kreds 3 den 24. februar – Linda 

Kreds 5 den 24. februar – Annette L 

 

Nose work og startbøger 

Der har på Facebook kørt en tråd omkring udlevering af resultathæfter til nose work. Der er åben-
bart stor forskel på hvordan man vil udlevere resultathæfter til medlemmerne. En del lokalforenin-
ger vil ikke underskrive resultathæftet, hvis man ikke udbyder nose work træning i lokalforenin-
gen, mens andre udleverer og underskriver uden kendskab til den enkelte hundefører.  

HB opfordrer kredsene til at diskutere dette med lokalforeningerne, så vi kan få gang i nose work 
konkurrencerne.  

Næste møde: 
20. februar på Hotel Hedegården Vejle 
1. marts på Teams kl. 20.00. 


