Referat fra ordinært landsmøde 30. August 2020
Annette Lunau udnævnte på landsforeningens vegne Frede Pedersen, Vojens til æresmedlem af
landsforeningen. Frede har været med i mange projekter og i udviklingen af DcH gennem mange år.
Finn Møgelvang, DcH Hadsten blev hædret som 25 års jubilar som DcH Dommer.
Michael Rode Jensen DcH Viborg var desværre ikke til stede og hædres på et senere tidspunkt af
dommerudvalget.
1. Valg af dirigent
Peter Agentoft Nielsen blev valgt, og gik formalia igennem.
På landsmødet var der i alt 313 stemmer.
Hovedbestyrelsen præsenterede sig for landsmødet.
2. Beretninger:
a. Landsformanden aflægger beretning.
Annette Lunau supplerede sin skriftlige beretning med en kort beretning:
Corona og Klubmodul er det, der har fyldt mest i 2020 ind til nu.
Der er blevet brugt meget tid på Klubmodul og der er blevet arbejdet rigtig meget med de
nye ting. Klubmodul har arbejdet hårdt for at imødekomme vores ønsker og selvom der har
været mange frustrationer rundt omkring, så er jeg overbevist om, at når vi kommer til 2021,
så er de fleste blevet fortrolige med Klubmodul og glade for de mange muligheder.
Corona har lavet helt om på året 2020 med aflysning og flytning af mange aktiviteter i DcH
ikke mindst har træningspladserne været lukkede.
Det er vigtigt, at vi passer godt på hinanden og vi har i hovedbestyrelsen forsøgt at informere og vejlede så hurtigt som muligt ud fra myndighedernes anvisninger.
Det har været vanskeligt at opretholde landsforeningens aktiviteter under nedlukningen, men
det har åbnet for virtuelle møder, som vi er blevet ret gode til.
I løbet af disse møder er det blevet klart for hovedbestyrelsen, at der er rigtig mange ting i
DcH, der skal tages hul på. Samtidig oplever vi, at landsforeningen er nødt til at bruge tid og
penge på at modernisere foreningen, så vi bedre og mere effektivt kan gå fremtiden i møde.
Vi har derfor valgt at bruge både tid og penge på fortsat foreningsudvikling og det agter vi at
fortsætte med de kommende år.
b. Hver udvalgsformand aflægger beretning.
Beretningerne udsendes separat via mail, de kan suppleres mundtligt på landsmødet.
Peder Søndergaard, initiativfonden fortalte, at initiativfonden står for at udlåne penge til investeringer i lokalforeningerne.
10% af lokalforeningerne har lån i fonden. Der er bevilget 2 lån i 2018, 4 lån i 2020 og en i
pipeline på beløb fra 15.000 til 250.000, -.
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Hvis nogle her i Corona tiden har lidt økonomisk har initiativfonden givet mulighed for udskydelse af tilbagebetalingen af lånene.
Der er 350.000 tilbage i fonden og hvis den sidste ansøgning går igennem kun 100.000, -.
Fonden har arbejdet med omkostnings besparelser, da pengeinstitutterne giver negative renter.
Peder Søndergård rettede en tak til Jeanette Frederiksen fra kreds 6 som er trådt tilbage.
Steen Andersen kredsformand kreds 6 er trådt ind i stedet indtil der er fundet en ny.
Peder opfordrede lokalforeningerne til at fortælle om de projekter der er blevet støttet.
Han ønsker, at der kommer mere kapital til fonden.
Morten Jensen, brugshundeudvalget takkede Ulla Schmidt for arbejdet i udvalget og præsenterede Fia Skau i udvalget.
Jim Hempel, agilityudvalget fortalte om at de er startet et samarbejde med DKK om dommeruddannelsen og at DcH dommere nu kan dømme i DKK.
Udvalget sidder også i en arbejdsgruppe i FCI sammen med DKK.
Kirsten Kristoffersen, nordisk udvalg fortalte, at de har fået aflyst lokale konkurrencer, DM
og NM i 2020.
De har i udvalget arbejdet med at få flere runderingshunde og skyddshunde.
Der har været en træningssamling i DcH Grindsted/Billund.
Kirsten præsenterede udvalgsmedlemmerne og sagde tak for samarbejdet til Anne Daugaard,
som er stoppet i udvalget og bød velkommen til Niels Engkjær, som er trådt ind i stedet.
3. Aflæggelse af regnskab:
Herunder aflæggelse af regnskab for Jubilæumsfonden og Initiativfonden ved landsforeningens kasserer.
Henrik Bøgelund gennemgik regnskaberne for Jubilæumsfonden som viste et underskud
på1.000 og en egenkapital på 228.000.
Initiativfonden med et overskud på 9.461 og en egenkapital på 1.233.878.
Henrik forklarede omkring landskasserer situationen, at der i snart 2 år har været en del forvirring med nye regnskabsprogrammer og ny landskasserer. Der har været mange udfordringer omkring bogføring og regnskabsopfølgning i Landsforeningen i hele 2019 og indtil nu i
2020. Dette vil give nogle udfordringer i forhold til regnskabssammenligningerne i 2020 og
2021, men så skulle det også være på plads.
Landsforeningsregnskabet viste indtægter på 4.234.324 og et overskud på 321.709
Sekretariatet, uddannelsesudvalget samt DM er bogført på forkerte konti pga. de nævnte
problemer med regnskabsprogrammer og bogføring
Egenkapitalen er pr. 31.12.2019 på kr. 3.911.793.
Henrik gennemgik pengestrømmen i foreningen for de forgangne år og de er meget ens lige
undtaget i 2020 pga. Corona.
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Carsten Retoft, Skive spurgte, hvor stor en egenkapital man vil have i landsforeningen, og
om pengene ikke skulle ud at arbejde i lokalforeningerne.
Henrik Bøgelund svarede, at der ikke er en fast besluttet størrelse på egenkapitalen, men at
vi som landsforening skal sikre os, så vi også kan modstå mindre gode år som f.eks. for
nogle år tilbage.
Bent Pedersen, kreds 3 kasserer, spurgte ind til prisen på Klubmodul pr. år og prisen på
800.000, som han mente udviklingen havde kostet.
Jan Nielsen, sekretariatet kommenterede, at det ca. har kostet 135.000 i opstartsudviklingen
og at det koster ca. 200.000 om året i drift, løbende udvikling samt support.
4. Hovedbestyrelsen orienterer om planer for det/de kommende år
Annette Lunau forklarede strategiplanen som var delt ud til deltagerne i en folder.
Hovedbestyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper, som arbejder med forskellige problemstillinger i DcH. Hun understregede, at det er HB’s arbejdsgrupper og at der er mulighed for at udvide disse grupper, hvis arbejdet kræver det.
Annette gennemgik målene fra strategiplanen for forsamlingen.
Udvikling af DcH hvalpepakker
Betalte instruktører
Mediestrategi
Arbejde med værdiordene
HB’s kontaktpersoners opgaver
Spørgeundersøgelse
Strategikurser i kredsene
Små lokalforeninger
Økonomisk præsentation
Medlemsfordele
Annette fortalte, at vi vil forsætte rækken af kredskurser om strategien med Torben Steenstrup og Jan Nielsen som en del af den fortsatte foreningsudvikling i DcH.
5. Indkomne forslag:
a. Sporlægger honorering
Forslaget drejede sig i hovedtræk om at betale for sporlæggeres kørsel til DM
b. Sporlægger finansiering
Forslaget drejede sig om finansiering af sporlæggeromkostningerne i forbindelse med DM.
Peder Søndergaard (repræsenterende DcH Hjørring) redegjorde for forslagene, og at det var
for at sikre lokalforeningernes økonomi. Grunden til, at det er blevet taget op på landsmødet
er, at hovedbestyrelsen ikke har taget en beslutning om dette inden landsmødet.
HB fremlagde et ændringsforslag til forslaget, Dorte Dabelsteen redegjorde for forslaget.,
HB ville gerne have udgiften over i lokalforeningerne, da det stiller dem mere frit og forholdene ved DM kan være meget forskellige år for år.
HB foreslår, at deltagergebyret ved DM stiger med 50,- pr. deltager og ud af disse penge kan
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den arrangerende lokalforening afregne kørsel til sporlæggere og evt. andre hjælpere.
Peder Søndergaard roste forslaget fra hovedbestyrelsen, og trak Hjørrings forslag.
Der stemmes om ændringsforslaget fra HB.
Resultat af afstemning: 300 ja, 1 blank og 2 nej.
c. Ændring af §4.4 i landsforeningens vedtægter
Forslaget drejede om at få tilpasset vedtægterne så det nye Klubmodul system kan bruges
efter hensigten i forhold til tidsfrister og datoer.
Henrik Bøgelund redegjorde for forslaget og der blev stemt.
Resultat af afstemning: 301 ja og 9 nej.
6. Fastsættelse af kontingent til landsforeningen.
a. Forslag om kontingent fra hovedbestyrelsen.
Kontingent til landsforeningen 2021 uændret 290,Vedtaget.
7. Valg af landsformand
Udgår i 2020
8. Valg af landsnæstformand
Linda Lundh, Skanderborg præsenterede sig selv og vil gerne modtage genvalg
Resultat af afstemning: 308 ja, ingen nej
9. Valg af landskasserer
Henrik Bøgelund, Højme opfordrede til, at en anden ville stille op som landskasserer.
Der var ikke nogen, der ønskede at opstille på dagen.
Henrik sagde, at han modtog valg
Resultat af afstemning: 305 ja, 1 blank og 5 nej.
10. Valg af personlig suppleant for kasserer.
Michael Malm Helsingør valgt
11. Valg af udvalgsformænd for de faste udvalg, jf. § 8.3
a. I år skal der vælges formænd for brugshundeudvalg, dommerudvalg, eftersøgningsudvalg,
nordisk udvalg, ungdomsudvalg og konsulentudvalg.
Brugshundeudvalget: Morten Jensen, Dronninglund genvalgt
Dommerudvalget: Ole Suurland, Risskov valgt
Eftersøgningsudvalget: Olav Møller Vejen og Malene Frost Olsen Fladså stiller op
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Afstemning:
112 stemmer på Olav Møller
182 stemmer på Malene Frost Olsen
16 blanke
Malene Frost Olsen blev valgt
Nordisk udvalg: Kristen Kristoffersen, Vejle valgt
Ungdomsudvalget: Julie Koed Aasted, Hvidovre genvalgt
Konsulentudvalget: Lene Bentzen, Humlebæk valgt
b. Se liste A og evt. skriftlige præsentationer.
Udvalgsmedlemmer bliver udnævnt på møde efter landsmødet mellem hovedbestyrelsen og
formand for de udvalg, der var på valg.
12. Valg af 2 interne revisorer.
Lorents Nielsen, Broager
May-Britt Schlicker. Holbæk
13. Valg af 2 suppleanter for de interne revisorer.
Inger-Lis Pedersen, Herning
Morten Jørgensen, Rødding
14. Eventuelt.
Video og præsentation af DcH programmet om arbejdet med at skabe mere fokus på programmet.
Bent Pedersen, kredskasserer kreds 3 gav en status på hvordan arbejdet med Klubmodul
kunne bruges og bruges bedre i kredsene og at man mangler uddannelse i programmet.
Jan Nielsen, sekretariatet kommenterede Bent Pedersen ang. uddannelse i Klubmodul. Der
vil i løbet af september og oktober blive afholdt 3 landsdækkende kurser med 6 hold fordelt
i hele landet.
Kaj Pedersen, DcH Hobro fortæller, at deres hundeførere løber bort, når de hører ordet konkurrence, så foreningen fokuserer mere på båndet mellem hund og fører i stedet for konkurrence.
Annette Barksman, DcH Nørhald kommenterer konkurrencer og ikke konkurrencer.
Vi skal forsat arbejde for bedre vilkår for hunde, og hun kunne godt tænke sig en analyse af,
hvor mange i DcH, der dyrker i konkurrencer. Hun synes, det er vigtigt at vi dyrker dette
mere, da det står i vores formålsparagraf.
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Karin Sørensen, DcH Odense har haft fokus på DcH programmet i foreningen, med familiehundetræning dette gav en stor søgning på DcH programmet og det vil de fortsætte med og
opfordrede andre til at gøre det samme.
Steen Andersen HB, er enig i at det er vigtigt at dyrke vores konkurrencer, men at vi også
har fokus på hundenes trivsel.
Annette Lunau sluttede af med at takke Peter Agentoft Nielsen for at være ordstyrer og takkede alle for god ro og orden.
Landsmødet sluttede af med et fælles længe leve DcH.
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