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

Referat fra konsulentudvalget den 21. februar 2021 på zoom 
Deltagere: Ole Alex Pedersen (OAP), Patricia Bernhardsen (PB), Lene Bentzen (LB) 
 
Dagsorden: Udvalgsbudget, opfølgning, møder, uddannelse, evt. 
 
Udvalgsbudget: 
OAP og LB deltog i budgetmødet med HB den 14. februar, vi har ansøgt om penge til afholdelse af 
møde med uddannelsesudvalget vedr. opdatering af konsulentuddannelsen.  
 
Opfølgning: 
Referat af oktober mødet i 2020, PB ser på opgaven så det kan komme ud asap. 
Strategi og synlighed hvor langt er HB, LB tager kontakt med Linda så vi evt. kan starte med udval-
gets del. 
Trivsel og samarbejde mellem konsulenter, opgaven skal starte i kredsen med opfølgning til års-
mødet. 
 
Planlagte møder: 
Udvalgsmøde på zoom 14. marts, forberedelse til møde med KK. 
Møde med kredskonsulenter den 25. april på zoom. 
Budgetmøde udvalg, LB tager kontakt til Linda vedr. indberetningsdato af 2022 budget til HB. 
Landsmødet 21. marts 2021, udsat indtil videre. 
HB Fællesmøde med landsudvalg 17. – 18. april. 
Budgetopfølgning med HB 17. juni på Teams 
Årsmøde for alle konsulenter 30. oktober. 
Formandsmøde for landsudvalg og HB den 20. og 21. november 
 
Uddannelse: 
Næste konsulentuddannelse startes op i 2023, udvalget arbejder på opgradering af uddannelsen 
så den er klar ved opstart. Konsulent- og uddannelsesudvalg samarbejder om indhold, herefter 
mødes udvalget med undervisere om uddannelsen så der er tid til inspiration og forberedelse af 
materialet. LB har spurgt Susan om hun vil deltage i forløbet, LB arr. møde med Susan for planlæg-
ning inden opstart med uddannelsesudvalget. 
Konsulentefteruddannelsen 2022 er den 31. oktober, PB kontakter underviser så vi kan sende invi-
tation ud, der er kontakt med en Dyrlæge med Ph.d. i etologi, afhandlingen handlede om interakti-
onen mellem hund og menneske, emnet handler om angst hos unghunde. 
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Eventuelt: 
Konsulenter der bestod eksamen oktober 2021 har modtaget deres tøj og ID-kort. 
Sekretariatet er kontaktet vedr. opdatering af aktive konsulenter, indberetningssystemet samt ønsker til 
raceopdatering fremover. 
Konsulentudvalget har i 2020 samarbejde med uddannelsesudvalget omkring materiale til landsforeningens 
hvalpeside, konsulentudvalgets bidrag er foregået med nyuddannet konsulent Kia Berlick der har skrevet 
det skriftlige materiale om sansestimulering og deltaget som underviser i de korte film. 
https://www.dch-danmark.dk/hvalpesiden--sansestimulering--videoer 
 
Konsulentudvalget blev via sekretariatet kontaktet af Politiken for at give input til en artikel til avisen, der 
er fremsendt materiale i samarbejde med uddannelsesudvalget, vi er en del blandt andre organisationer 
der har givet input. 
Link til artiklerne er her: 
https://politiken.dk/del/3ODDz-AAZ2Mw 
https://politiken.dk/del/jrVMeyAAZ2NA 
https://politiken.dk/del/qzGo_tAAZ2MQ 
https://politiken.dk/del/OUJTiDAAZ2Mg 
https://politiken.dk/del/K4GtEHAAZ2Nw 
https://politiken.dk/del/IBv9P9AAZ2OQ 
 
Konsulentudvalget har i samarbejde med uddannelsesudvalget lavet materiale til Landsforeningens hvalpe-
side. Konsulentudvalget har arbejdet med sansestimulering, i kan se film og oplæg her: 
 
https://www.dch-danmark.dk/hvalpesiden--sansestimulering--videoer 
https://www.dch-danmark.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/Sansemotorisk%20.pdf 
  
Tak for et godt og produktivt møde, næste møde 14. marts på zoom 
 
Referent LB. 
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