
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening 

 

Den 8/2 2013 på Fyn. 

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

Nielsen, Michael Ramlau, Rune Rübner-Petersen. 

Fraværende: Tom Nielsen. 

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

3. Økonomi og medlemstal. 

4. Orientering fra Schweissudvalget.  

5. Tanker til et samarbejde med Schweissregisteret, om sporfaglig 
efteruddannelse. 

6. Status på foreningens aktiviteter m.h.p. Den kommende 
generalforsamling.  

7. Generalforsamlingen. 

8. Aktiviteter for 2013.  

9. Eventuelt. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Ingen bemærkninger. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Ingen bemærkninger. 

3. Økonomi og medlemstal. 

Vi har nedskrevet vores varelager (Poloer, kasketter og gamle numre af 

Schweisshunden) til 0 kr. 

Vi var ved udgangen af 2012, 495 medlemmer samme antal som året før. 

Der var 48 nye medlemmer, 38 har meldt sig ud af foreningen, 4 er døde 

og 6 er blevet slettet. 

4. Orientering fra Schweissudvalget  

Der henvises til Schweissudvalget`s referat, som kan læses inde på 
Schweiss. dk 



 

 

5 Tanker til et samarbejde med Schweissregisteret, om sporfaglig 
efteruddannelse.  

Naturstyrelsens nytårshilsen til schweisshundeførene omtaler et oplæg 
til et samarbejde om efteruddannels af registrets hunde. Dette udspil 
stiller bestyrelsen sig positivt overfor, og tager gerne imod en invitation 
til en drøftelse. Vi skal i den forbindelse være opmærksomme på, at 2/3 
af vore medlemmer ikke er legitimerede hundeførere, og som hverken 
skal lide under eller betale for hundeførernes efteruddannelse. Ligeså 
skal vi være opmærksomme på, at ikke alle legitimerede hundeførere er 
medlem af foreningen, men en eventuel efteruddannelse også skal 
gælde for disse.   

 

6. Status på foreningens aktiviteter m.h.p. Den kommende 

generalforsamling.   

Sommerarrangement: der arbejdes med 2 muligheder (Sjælland og 
Sydjylland). 

Bogen: nogle kapitler er skrevet, andre er på vej, vi tror stadig på den. 

Der skal i 2013 laves ny handlingsplan. 

Schweissprøver: vi køre nu efter DKK regler (da der nu står det samme i 
deres, som vi har skrevet i vores) 

 

 

7. Generalforsamlingen.  

Finn har lavet indkaldelsen, der er et forslag til mødeleder. 

Kroen er booket, og maden bestilt. 

 

8. Aktiviteter for 2013.  

Der skal i 2013 laves ny Strategi- og handlingsplan. 

Sommerarrangement: der arbejdes med 2 muligheder (Sjælland og 
Sydjylland). 

Der foregår for tiden et samarbejde med professor Björn Forkmann fra 
Københavns Universitet om at få formuleret en projektbeskrivelse til et 
forsningsprojekt, der skal beskæftige sig med spor- og færtrelaterede 
temaer.  

 
 



9. Eventuelt. 
 

 

Jørgen Olsen. 

Den 25. februar 2013. 


