
Referat fra bestyrelsesmøde d. 01.11.2016 på Skype 

 

Dagsorden:  
1.      Godkendelse af dagsorden 
2.       Medlemstal og økonomi 
3.       Kort orientering om igangværende forskningsprojekt 
4.       Kort evaluering af sommerarrangement, herunder økonomi 
5.       Emner til mødet med DKK 
6.       Næste bestyrelsesmøde 
7.       Eventuelt. 
 
Ad. 1. 
Dagsorden godkendt uden kommentarer. 
 
Ad. 2 
 

Driftskontoen: Beholdning: kr. 49.043. 

Resultat år til dato: 

Indtægter.       Kr. 221.473  

Udgifter.           Kr. 220.530 

Resultat.           Kr. 943 

 

Medlemmer. 

Betalte: 516 

Udmeldte/slettede: 40  

Nye: 47  

Restanter: 13 

 

Ad. 3 

Forskningsprojektet del 2 har nu været afviklet fra starten af 2016 frem til nu, hvor 60 ekvipager har 

trænet på forskelligt underlag og forskellige overgange fra hårdt- til blødt-, og vise versa underlag. De 

60 ekvipager har været opdelt i tre grupper, med hver deres træningsmanual. Disse tre grupper er igen 

delt i et Øst- og et Vesthold. I august og september har en del af disse ekvipager været afprøvet på et 

ca 300 meter langt 3 timer gammelt spor, med krydsning af asfaltvej, som det udfordrende element. 

Det lagte spor og hundens udredning er blevet logget med Garmin halsbånd, således at nøjagtigheden/ 

afvigelser efterfølgende kan analyseres. Sideløbende har en studerende fra KU gennemført en 

undersøgelse, der skal forsøge at vise om hundens personlighed har en indflydelse på dens sporevner. 

Rapporten er skrevt som hovedopgave, og foreligger på engelsk. Denne rapports konklusioner bliver 

taget med i den samlede rapport, der kommer ud af forsøget. Forventes at forligge i 1. kvartal 2017. 

Michael beder om et kort resume på dansk. Kopi af den engelsksprogede rapport til Finn og Benny. 

 

 

 

 



Ad. 4 

Årets sommerarrangement har høstet stor ros, både fra bestyrelse, såvel som fra deltagerne. 

Arrangementet roses for godt fagligt indhold, nytænkning, ligesom det sociale aspekt fungerede rigtigt 

godt i gode omgivelser. Stor tak til arrangørerne, som også holdt sig pænt under budget i de samlede 

omkostninger. Nettoudgift beløb sig til Kr. -6.430,60  

Næste års sommerarrangement forsøges gennemført i det Sønderjyske. 

 

Ad. 5 

Mødetmed DKK,  der var planlagt til begyndelsen af august blev udsat, og nyt møde er planlagt til d. 10. 

november på Fjelsted skovkro. Forskellige emner vi kan tage op med DKK’s schweisshundeudvalg blev 

drøftet. Det er især emner inden for foreningens (DSHF) prøver, vi ønsker at diskutere.  

  

Ad. 6 

I forbindelse med mødet med DKK’ schweisshundeudvalg afholdes forud et kort bestyrelsesmøde, hvor 

vi begynder at kigge ind til næste års generalforsamling. 

 

Ad. 7 

Jørgen kommer med et oplæg til nyt udstillingsmateriale. 

Benny kontakter allerede nu prøvelderne med henblik på prøvekalenderen 2017. 

Et anderledes sammensat kursus for nye ansøgere til Schwweissregistret skal diskuteres. Hvorledes kan 

vi lave et endnu mere interessant kursus uden at foreningen overtager noget af det som 

Schweisssekretariat og Schweissudvalg står for, således at vi ikke mister vores neutralitet. 

 

 

 

7.11.2017 

 

Michael Ramlau  

 

 

 

  

 
 


