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Referat fra HB-møderne fra den 7. til 9. februar 2021 
 

Deltagere på mødet: 

Annette Lunau landsformand  

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 

Steen Andersen kredsformand kreds 6 og mødeleder 

Jan E. Nielsen Forretningsfører og referent 

 

Referat fra den 7. februar 

 

Annette lunau bød velkommen og gav ordet til Jan 

Jan, informerede om, at vi laver et høringssvar til miljøministeriet ang. etablering af Naturnational-

parker 15 steder i Danmark. I korte træk går lovforslaget fra miljøministeriet ud på at man vil etab-

lere 15 naturnationalparker rundt om i Danmark, hvor man vil indhegne områder på op til 400 hek-

tar og udsætte store græsædende kreaturer i indhegningerne. Der vil være adgang for alle og kreatu-

rerne vil gå frie rundt i områderne. Dette kan vi som DcH have vores betænkeligheder ved, da det 

vil indskrænke vores arealer til hundesporten i naturen væsentligt og være en trussel for bevægelig-

heden for hundeejere generelt, da græsædende kreaturer ofte opfatter hunde som fjender/rovdyr og 

derfor vil angribe/forsvarer deres områder. 

Corona situationen i DcH  

Vi har udsendt et nyhedsbrev ang. muligheden for at træne op til 4 personer på hold i lokalforenin-

gerne. 

Jan lægger link til nyhedsbrevet på landsforeningens Facebook side og kredsene lægger dem på de-

res. 

 

Budgetgodkendelser 

Henrik har modtaget 7 nye budgetoplæg fra udvalgene efter udsendelsen af opfordringen til nyt 

budgetoplæg, så der mangler en del endnu.  

Der bliver udsendt et brev til udvalgene ang. budgetterne og om at de skal indsende deres tilrettede 

budgetter til Henrik inden den 10. februar, samtidig opfordres udvalgene til at komme med kreative 

forslag til hvad overskuddet for 2020 kan bruges til i 2021 og 2022, så det gavner så mange i DcH 

som muligt. 

Møde den 14. februar fra 10 til 13, Henrik er mødeleder og Jan sender invitation til alle. 
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Der indkaldes til budgetopfølgningsmøde med alle udvalg, den 17. juni kl. 18.30 – 

21.30, med opfølgning på 2021 og oplæg til 2022.  

 

403 20 Ansøgning fra DcH Initiativfonden til HB. 

Initiativfonden har lavet forslag til at en del af landsforeningsoverskuddet overføres til initiativfon-

den 

Henrik sender et svar på ansøgningen om henstand af svar indtil efter den 14. februar, hvor budget-

terne gerne skulle være på plads. 

 

Landsmødet 2021  

Kandidater til div. poster - mangler vi nogen? 

Vi mangler udvalgsmedlemmer fra rally og uddannelsesudvalget. 

 

Indkomne forslag 

Ingen indkomne pt. 

 

Praktik 

Vi ser efter den 28. februar om vi kan gennemføre landsmødet, og udsender indkaldelse efter ved-

tægterne 

 

Handlingsplanen for landsmødet 

Blev gennemgået og navne sat på. Listen sendes. 

 

Regnskab 

Der udsendes rykkere til de lokalforeninger, der er i restance med kontingent for 2020, Jan og Hen-

rik sørger for dette. 

 

Valgproceduren indstilling opstilling m.m. vedtægter og orienteringer. 

Siddende formænd og andre, der vælges direkte på landsmødet, vil fremover blive spurgt, om de 

ønsker genvalg og ikke som nu, hvor de skal genopstilles af en lokalforening hver gang de er på 

valg. 

Kandidater der genopstiller, bliver sat på opstillingslisten ved første udsendelse,  

Linda indskriver dette i orienteringerne. 

 

41 20 Rullende kontingent oplæg til diskussion 

Oplægget blev diskuteret og hovedbestyrelsen var enige om at sætte forslaget på dagsordenen til 

landsmødet. Gruppen laver et forslag til landsmødet og sender det til HB for gennemsyn.  

 

6-Evt. 

Intet. 



 

 Sekretariatet 
Forretningsfører Jan E Nielsen • Anton Berntsen Vej 10 • 7182 Bredsten 
Tlf.: +4521156610 • sekretariatet@dch-danmark.dk 

Vi styrker vores værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

70/21  22.2.2021 

 

Referat fra 8. februar 

 

Landsformanden bød velkommen til alle og specielt revisor Erling Lund som deltog i første del af 

mødet. 

 

Regnskab 2020 

Gennemgang af regnskaber ved revisor Erling Lund 

Regnskaberne fra landsforeningen, jubilæumsfonden og initiativfonden blev gennemgået af revisor 

Erling Lund, Erling sender dem efterfølgende til Jan 

Underskrift af HB 

Regnskaber og revisionsprotokoller bliver underskrevet elektronisk og Jan sørger for at sende dem 

til underskrift i HB og Henrik søger for Initiativfondens underskrifter. 

 

Nye vaccinationsregler i DKK  

42 21 Vaccination og titertest 

Dansk Kennel Klub har revideret deres regler omkring vaccination og titertest. 

Hovedbestyrelsen gennemgik materialet som Annette Lunau havde sendt rundt og der var enighed 

om at vores vaccinationsregler stadig er opdaterede, så der var ikke anledning til videre behandling. 

 

Velkomstfolder 

43/21 Opdateret feb. 2021 

DcH’s præsentationsfolder er fra 2015 og den trænger til en opdatering. 

Der nedsættes en gruppe som udarbejder et forslag til en ny folder, gruppens deltagere er Steen, 

Linda og Jan. 
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Referat fra 9. februar 

Velkommen  

Landsformanden havde intet nyt siden i går. 

 

Status på opgaver fra 2020, Annette Lunau har lavet en opgørelse over punkter som vi ikke er kom-

met helt i mål med i 2020 

29 /21 Opgaver fra 2020 

Strategiopfølgning og udarbejdelse af strategifolder til landsmødet, FU gennemgår den gamle og 

tilretter den til landsmøde 2021. 

 

Det er fortsat et problem at der er steder/kredse hvor der er mangel på kredsinstruktører og interes-

seområder. Vi afventer et udspil fra uddannelsesudvalget. 

 

Jan har lavet en registrering af alt edb-udstyr i landsforeningen. 

 

Den nye dommerfolder er sendt ud i kredsene fra dommerudvalget 

 

HB vil gerne have en afklaring på hvordan formændene skal sidde på landsmødet, så vi synliggør 

ledelsen i DcH. Vi tager det op på det kommende formandsmøde. 

Der skal arbejdes på en foreningsfolder, som kan bruges til præsentation af DcH både internt og ud-

adtil overfor andre organisationer.  Gruppen som laver præsentationsfolderen (Steen, Linda og Jan) 

ser på dette også. 

Medlemstal og betaling af kontingent  

Der er pr. dd. 8288 medlemmer i landsforeningen. Der er udsendt fakturaer til lokalforeningerne på 

7450 medlemmer, resten er medlemmer i restance til lokalforeningerne. 

 

Dyrevelfærdsloven 

Den nye dyrevelfærdslov er trådt i kraft pr. 1.1.2021 og den giver forbedrede vilkår for hunde, der 

af veterinære årsager har mistet dele af hale eller ører. Vi afventer fortolkningen af bekendtgørelsen. 

Ang. deltagelse i konkurrencer i DcH 36/21 og 36a/21 

Vi sender den nye lov til Konkurrenceudvalget med en opfordring til at tilpasse vores orientering 

om dette. Jørgen sender det til konkurrenceudvalget. 

 

Mundbind og halsedisser 

32 21 Tilbud på DcH halsedisse, jan har fået et tilbud fra Rønde og Ruby og et eksternt firma på 

halsedisser lavet af polyester. Hovedbestyrelsen ønsker tilbud på nogle lavet i bomuld. 

Jan undersøger ved flere firmaer om vi kan få en god pris på halsedisse i bomuld. 

Der var enighed om, at en halsedisse i sort med hvid skrift vil være den mest anvendelige 

Der var forslag om vi skal få lavet et DcH mundbind, men enighed om, at tiden er forpasset til det. 
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Svar til DU på ansøgning om dommerprøverne i landsforenings regi 

Dommerudvalget har ansøgt om at få udgiften til dommerprøven flyttet fra kredsene til landsfor-

eningen, da de mener det er en landsforeningsaktivitet. 

Hovedbestyrelsen har afvist denne ansøgning, da kredsene ikke har ytret ønske om dette. Dom-

merne i DcH-programmet uddannes i kredsene og det er derfor kredsene, der har udgifter til dem. 

 

Strategipunkterne Status arbejdsgrupper: 

• Betalte instruktører 

Der er lavet et oplæg 40a/21, som skal fremvises på landsmødet. Der laves et hæfte til deltagerne og 

der fremstilles nogle spørgekort, der laves små workshops, som så kan tages med i kredsene og lo-

kalforeningerne. Det blev diskuteret hvordan vi kunne præsentere nogle eksempler på landsmødet.  

 

• Arbejde med værdiordene 

Der skal findes nogle deltagere i gruppe, Steen har meldt sig. Vi venter til efter landsmødet. 

 

• HB’s kontaktpersoner  

Gruppen har et oplæg klar, som skal behandles på et formands-/fællesmøde, hvor udvalgene er til 

stede. Indtil vi kan afholde fysiske møder, sker der ikke mere i denne gruppe. 

 

• Spørgeundersøgelse 

Forhåbentlig kan vi køre en række strategikurser i kredsene til efterår/vinter. 

Spørgeskemaer skal laves op til strategikurserne så vi får de rigtige emne med. 

 

• Nyt navn til DcH-programmet 

Intet nyt 

 

• Mediestrategigruppen 

Der har været møde med Artzon om hvad de kunne hjælpe os med for at promovere DcH bl.a. på 

Facebook og andre medier. 

Der blev nedsat en arbejdende mediegruppe med Jette Nybo Andersen DcH-Bladet, Emily Kew 

hjemmesiden, Lise Damsgaard Hansen Facebook.  

De arbejder på at koordinere hjemmeside, Facebook og DcH-bladet, så der fokuseres på de samme 

emner og artikler i bladet kan suppleres i de andre medier.  

Nye programmer i DcH 

 

14 21 oplæg til Procedure for behandling af nye programmer i DcH 

Der skal laves en orientering om, hvordan vi i DcH vil arbejde med nye programmer. Orientering 

fremlægges på næste HB-møde. 
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Lunau og Dorte laver et forslag til orientering. 

 

Godkendelsen af Nordisk udvalgs orienteringer 

412/20 Nordisk udvalg orienteringer 

De er godkendte af HB. 

 

Friluftsrådets Strategi 

12/21 Friluftsrådets strategi 

Friluftsrådets bestyrelse har det seneste års tid arbejdet på at formulere en ny strategi for de kom-

mende 

år. Den skal være med til at sætte retning og prioritere indsatserne de kommende tre-fire år. 

Vi er blevet bedt om at komme med input, vi har fået en frist på 10 dage.  

Jan undersøger om vi kan nå det på næste HB-møde. 

 

Næste møde 4. marts kl. 20.00 

 

Evt. 

Vi er blevet gjort opmærksom på, at der ikke står en frist for indsendelse af forslag til landsmødet i 

vedtægterne i håndbogen, står der i tidsplanen 1. februar. Vi laver en tidsfrist til 15. februar i 2021 

og foreslår sat en frist i vedtægterne til landsmødet. 

 


