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Referat fra HB møde den 20.2.2022 på Hotel Hedegården Vejle. 

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 
Anita Friis Heidemann regnskabsfører eftermiddag 
Jan E. Nielsen forretningsfører og referent 
 
Fraværende: 
Dorte Dabelsteen kredsformand kreds 5 
Steen Andersen kredsformand kreds 6 
 
Velkommen ved Landsformanden 
Intern sag også online med Dorte og Steen 
Annette L spurgte ind til hvordan det gik med promoveringen af DcH-filmen, som vi skulle prøve at 
betale for på Facebook ved Lise, Lise svarede at der ikke er lavet noget endnu. 
  
Sekretariatet 
Klubmodul, har tilbudt at tage på et roadshow med det nye Klubmodul i alle kredsene, 1 dag pr. 
kreds, datoer i maj måned sendes til Jan 
Der er ved at blive lavet en ny aftale med DogCoach for 2022, hvor alle medlemmer vil kunne få 10 
% ved at bruge deres medlemsnummer (ID nummer) fra Klubmodul. 
 
Konsulentudvalget  
33 22 Konsulentuddannelse til godkendelse i HB 
Udvalget har lavet et oplæg til konsulentuddannelsen, som de ønsker godkendt af hovedbestyrel-
sen 
Den er hermed godkendt af hovedbestyrelsen. 
 
Konkurrenceudvalget 
34 22 Nye skilte til åbnings og lukke ceremonien under DM 
Ansøgning om at få lavet nye skilte til DM 
Godkendt og sættes i gang med budget til hovedbestyrelsen. 
 
16 22 KU orienteringer 2022 
Konkurrenceudvalget har tilrettet deres orienteringer med datoer og benævnelser  
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Godkendt af HB 
 
27 22 DcH DM 2023 
Konkurrenceudvalget har udtrykt bekymring for DM 2023 da kreds 3 endnu ikke har fundet et sted 
og arrangør for afholdelse af arrangementet. 
Kreds 3 tager det med på kredsgeneralforsamlingen og vender tilbage. 
 
Nose work  
15 22 Nose work konkurrencer 
Der er problemer med at lokalforeninger ikke vil underskrive startbøger til deltagere i nose work 
konkurrencer, da sporten er så ny i DcH. Der kommer folk til, som bare vil have en startbog og et 
passivt medlemskab, som man slet ikke kender i lokalforeningen. 
Udvalget og hovedbestyrelsen opfordrer lokalformændene at underskrive startbøger til deres 
egne kendte medlemmer. Udvalget laver et nyhedsbrev sammen med Linda Lundh 
 
Agility 
24 22 Nyt fra agilityudvalget om Hoopers 
Orientering for udvalgets arbejde og godkendelse af det nye navn for udvalget, der bliver lavet et 
vedtægtsændringsforslag til landsmødet. 
Udvalget har lavet reglement og forslag til dommeruddannelse m.m. i Hoopers. Alt er godkendt 
 
Kontingent frihed 
29 22 VS: Kontingentfrihed 
Der er kommet en forespørgsel fra en lokalforening som ønsker at få kontingentfrihed for hvalpe-
hold fra kredsen. 
Det er besluttet at lægge problemstillingen ind til behandling i ”arbejdsgruppen for små lokalfor-
eninger” 
 
Forslag vedr. æresmedlemmer i kredsene 
31 22 Forslag vedrørende æresmedlemmer udnævnes af kredsene 
Godkendt af HB og det føjes ind orienteringen. Jan opretter en titel i landsforeningens Klubmodul. 
Og alle kredse skal meddele hvis de udnævner en sådan. 
 
Landsmøde 2022  
Handleplanen for landsmødet blev gennemgået og tilrettet til 2022 
 
Revisor 
Regnskabs gennemgang og underskrift af regnskaber 
Regnskabet viser et overskud igen og der er brugt midler til forskellige ekstra ordinære aktiviteter i 
udvalg og til Initiativfonden. 
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Erling Lund gennemgik regnskaberne og gennemgik protokollaterne, som ef-
terfølgende blev underskrevet af hovedbestyrelsen 
Erling Lund sender Initiativfondens regnskab til Landskassereren i pdf-format. 

Landskassereren rundsender herefter regnskabet til Initiativfondens bestyrelsesmedlemmer til 

elektronisk underskrift. 

 
 
Landsmøde 2022 
 
Bilag 
43/22 Udvalgsmedlems liste 
42/22 Personvalgs liste 
41/22 Landsforeningens beretninger 
40/22 Forslag til ændringer i lokalforeningsvedtægterne landsmøde 2022 
39/22 Forslag om vedtægtsændring ang. regnskabsfører 
XX/22 Forslag til ændring af § 12.3 i landsforeningsvedtægter 
38/22 Forslag til ændring af § 4 Kontingent 
37/22 Forslag til ændring af 8.1.2 ang. agility 
XX/22 Kredsvedtægter ang. kontingent 
36/22 Forslag til initiativfonden (DcH Lindholm)  
 Forslag til orienteringen tages ikke på landsmødet, men med fondens bestyrelse. 
  
Status arbejdsgrupper 
Udsat til næste møde 
  
Evt. 
Intet 
 
Næste møde 
1. marts 2022  
Gennemgang af oplæg på kredsgeneralforsamlinger 

Gennemgang af oplæg til fællesmødet og program for de to dage 

Status arbejdsgrupper 


