
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening 

 

Den 17. april 2012 på Skype. 

Deltagere: Erik V. Stokbro, Finn Møller, Jørgen Olsen, Leif Stonor 

Nielsen, Michael Ramlau, Rune Rübner-Petersen, Tom Gerral Nielsen. 

Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og generalforsamling  

3. Økonomi og medlemstal, herunder budgetopfølgning på årets første 
kvartal 

4. Orientering fra Schweissudvalget  

5. Opfølgning på Nymindegab-seminaret 

6. Sommerarrangement 2012   

7. Nye action-punkter (Ny folder, forskning, bog om schweissarbejde) 

8. Schweisshunden  

9. Eliteschweissprøven  

10. Eventuelt  

11. Næste møde 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Ingen bemærkninger. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og generalforsamlingen. 

Der var en bemærkning til punkt 3 vedr. budgetlægning. Kommentaren 

behandles under punkt 3. 

Kommentar til punkt 4. 

Det er ikke hensigtsmæssigt, at foreningen offentliggør handlinger og 

beslutninger truffet i schweissudvalget, hvorfor det blev diskuteret at 

oprette et link til udvalgets seneste referat i stedet.  

 

3. Økonomi og medlemstal. 

Finn fremlage foreningens økonomiske situation som viser, at godt 300 

allerede har betalt kontingent. Dette er en stigning i forhold til samme 

tidspunkt i 2011. Inden Schweisshunden 2012 sendes ud, vil Finn 

kontakte de medlemmer, der endnu ikke har betalt. Det forventes, at 



medlemstallet for 2012 vil overstige 500. Vi skal huske at informere klart 

og tydeligt om betaling af kontingent, da schweisshunden ikke udsendes 

til medlemmer, der ikke har betalt. Finn og Michael udarbejder et 

periodiseret buget, så vi har bedre mulighed for at følge med i, om vi 

holder budgettet. 

 

4. Orientering fra Schweissudvalget  

Der har ikke været afholdt møde i schweissudvalget siden sidste 
bestyrelsesmøde. Jfr. kommentar til referatet fra sidste 
bestyrelsesmøde, vil referater fra bestyrelsesmøderne ikke indeholde 
detaljer fra udvalgsmøderne men der vil blive henvist til referatetet 
herfra via et link. 

På generalforsamlingen blev der rejst et spørgsmål om foreningens 
mandat i udvalget. Det blev på den baggrund besluttet, at Rune laver et 
udkast til hvilket mandat han medbringer til udvalgsmøderne.  

 

 

5. Opfølgning på Nymindegab-seminaret. 

Bestyrelsen har kun fået positive tilbagemeldinger, hvor mange 
deltagere skriftligt og mundtligt har udtrykt stor tilfredshed. Der er 
selvfølgelig ting, vi kan gøre anderledes eller bedre, hvilket vi vil holde os 
for øje ved det påtænkte seminar i 2014. En af kommentarerne var, at 
ikke alle forstod det svenske, hvorfor alt udenlandsk fremover skal 
oversættes til dansk. 

Vi kan stadig forbedre os med hensyn til, hvem eller hvilken hund, der 
har haft hvilket halsbånd på under sporarbejdet. 

Udgiftsbudgettet for seminaret blev overskredet med kr. 4.481,- på 
grund af ubenyttede værelser og en terrænleje, der var noget højere 
end for to år siden. Hertil skal bogføres en indtægt for egenbetaling på 
kr. 16.000, så det samlede resultat blev en omkostning for fondskontoen 
på kr. 77.481,- 

 

 

6. Sommerarrangement 2012. 

Sommerarrangementet bliver i år den 25-26. august på Sødringholm, 
som ligger nord for Randers fjord ud mod Kattegat. 

Michael er tovholder fra bestyrelsen, og har kontakt til de lokale 
hundeførere, som har lovet at stå for det praktiske.  



Vi fortsætter, hvor vi slap i 2011, og Michael undersøger muligheden for 
at invitere Morten Larsen til at komme og fortsætte sit indlæg om 
individfært, baseret på de oplevelser han havde i Klosterheden, hvor han 
deltog i hele sporarbejdet.                                                                                                              

 

7. Nye action-punkter (Ny folder, forskning, bog om schweissarbejde) 

Ny folder: 

Foreningens folder skal opdateres, så den bliver tidssvarende. Rune laver 
et oplæg. Finn har kontakt til Jyske Bank vedr. muligt sponsorat.  

Forskning: 

Michael har haft et møde med en professor ved det Biovidenskabelige 
Fakultet (tidligere Landbohøjskolen) for at drøfte mulighederne for at få 
sat gang i noget forskning, med relation til hundens lugtesans og 
sporarbejde.   

Bogen: 

De fleste skribenter har overholdt deadline den 1. marts for indlevering 
af det første udkast. Michael følger op, og sørger for at holde gryden i 
kog. Arbejdet fra bestyrelsens side har dog været en smule mangelfuldt 
på grund af en del andre aktiviteter.  

 

8. Schweisshunden. 
Finn har fået materiale og artikler til at vi igen kan udgive et læseværdigt 
blad. Arbejdet er ca. en 1 uge forsinket, men Finn er optimistisk med 
hensyn til at få bladet ud inden bukkejagten. 
Bladet vil blive trykt i 600 eksemplarer, hvilket er en stigning i forhold til 
tidligere år. 

9. Eliteschweissprøven. 
Eliteschweissprøven afholdes i år i Gribskov den 9. september. Leif og 
Tom taler med de lokale hundeførere om opgaver som terrænleder og 
stifindere.  

DKK anmodes om anerkendelse af Eliteprøven. 

Et medlem har spurgt, om ikke-DKK-registrerede hunde kan deltage på 
foreningen prøver. 
Svaret er, at alle identificerbare hunde kan deltage, hvis de 
adgangsgivende kvalifikationer er til stede. 

10. Evt. 
Ikke noget til referat. 



11. Næste møde. 
Onsdag den 27. juni 2012 kl. 18.00 på Skype.  

 

Jørgen Olsen. 

Den 24. april 2012. 


