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Referat fra HB mødet den 3. dec. 2020 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 
 
Afbud fra: 
Steen Andersen kredsformand kreds 6 
 
Nyt fra landsformanden  
Annette Lunau fortalte om budgetmøderne mandag d. 30. nov. med konsulentudvalget og eftersøgningsud-
valget. Det var gode møder og det var godt med lidt uddybning og afklaring fra Eftersøgningsudvalget. 
 
Nyt fra sekretariatet 
Jan fortalte om julekonkurrencen på Facebook med sponsor præmier til de bedste fotos hver advents søn-
dag. 
 
Sekretariatet har fået en opfordring på at få medlemskontingent strukturen ændret så den bliver mere tids-
svarende. 
Hovedbestyrelsen ser på dette i vores fremtidsplaner omkring evt. ny kontingentstruktur. 
 
Sekretariatet har fået henvendelse fra et firma som sælger hundetilbehør på nettet som vil give DcH’s med-
lemmer rabat og som vil tegne annoncer i DcH Bladet m.m. (www.thewoofpack.dk) 
Hovedbestyrelsen godkender at vi indgår en aftale med thewoofpack.dk 
 
Jan sender en reminder ud om tøj køb til udvalg, så vi kan få udgifterne med i år. 
 
Jubilæumsfonden 
399 20 Ansøgning om jubilæumsnål 
Godkendt af HB 
404 20 Ansøgning på Jubilæumsnål 
Godkendt af HB 
 
Strategi Status arbejdsgrupper 
Hvalpepakker 
Færdig og sat i værk. 
Betalte instruktører 
Gruppen er i gang og er ved at lave nogle forslag til orienteringer m.m. 
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Arbejde med værdiordene 
Gruppe nedsættes efter nytår 
HB’s kontaktpersoner 
Tages op på fællesmødet 
Spørgeundersøgelse 
Tages op når vi ved hvornår vi kan afholde foreningskurser 
Nyt navn til DcH-programmet 
Intet nyt og arbejdet forsættes efter nytår 
 
Udvalgene 
373 20 oplæg til ændringer af orienteringer fra eftersøgningsudvalget 
Orienteringerne blev gennemgået, Christian tager det med tilbage til udvalget. 
 
381 20 VS: Ansøgning til HB på udvidelse af beregnerprogrammet 
381a 20 Online visning 
Hovedbestyrelsen har modtage henvendelse fra agility udvalget og konkurrenceudvalget om, at de ønsker 
at kunne vise liveresultater fra konkurrencer på nettet. Det vil kræve udvikling af program til dette. 
Hovedbestyrelsen vil gerne have det lavet for alle programmer og konkurrence grene i DcH og midlerne er 
bevilliget inden for de nævnte rammer. Jørgen tager fat på konkurrenceudvalg også omkring dommerregi-
streringer.  
 
388 20 Orientering KU 2021 
Konkurrenceudvalget har indsendt rettelser til deres orienteringer med dato og fakta ændringer. 
Orienteringer er godkendte. 
 
389 20 Samarbejde med DKK Rally 
DcH’s rallyudvalg ønsker at samarbejde med DKK, hvor det er muligt og der er tale om et reelt samarbejde. 
I øjeblikket holdes pause, mens udviklingen i DKK følges. 
Dette bakker HB op. 
 
Hoopers 
Hovedbestyrelsen har fået en del henvendelser på optagelse af Hoopers som program i DcH. 
Det blev besluttet at der afholdes et HB-møde omkring holdning til nye programmer generelt, en procedure 
for hvordan vi griber det an.  Dorte svarer på henvendelserne. 
Møde ang. dette tirsdag d. 5. januar kl. 20.00 
 
Klage over lokalforening 
HB henviser til ordensudvalget  
 
Ansøgning fra Initiativfonden  
403 20 Ansøgning fra DcH Initiativfonden til HB. 
HB ønsker at have budgettet på plads inden de giver deres indstilling til forslagene. 
 
Nose work 
410 20 Åben Klasse Reglement 2021 i Nose work 
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Udvalget vil gerne teste Åben klasse reglement i 2021 derfor vil de gerne have god-
kendelse fra HB på dette. HB bakker op om dette ønske, men vil gerne have rettet reglementet sprogligt og 
set på sværhedsgraden, som de mener bør være højre end laveste fællesnævner. HB sender ønsker til ret-
telser til Linda, der tager det med til NW udvalget.  
 
Evt. 
Nordisk DM er nødt til at afholde DM over 2 weekendener i stedet for 1 weekend i april måned, pga. af 
mangel på arealer. 
 
Sekretariatet har fået henvendelser fra flere medlemmer, der er meget utilfredse med den nye APP i Klub-
modul og den giver problemer for brugerne. 
Jan tager fat på Klubmodul. 
 
Kreds 5 havde det nye forslag om eksamen for instruktør aspiranter med på et kredsmøde og de havde en 
god debat. Der var opbakning til forslaget og kredsens drøftelse sendes via referatet til HB, da HB ønskede - 
i henhold til tidligere beslutning - at kredsene tog en drøftelse om emnet på kredsrådsmøderne. 
 


