Referat fra GF i DHF lørdag den 02. februar 2013.
Til stede: 20 stemmeberettigede medlemmer.
Velkomst ved formand Helle Dan (HD).
1) Valg af dirigent: Marianne Baden foreslås. Marianne takker for valget og konstaterer, at GF er
lovligt indkaldt via Hunden (dog i november nr. af tids hensyn) dette accepteres.
2) Valg af 2 stemmetællere: Morten og Tenna foreslås og vælges.
3) Bestyrelsens beretning til godkendelse:
Beretningen er udleveret til deltagerne i GF og gennemgås ved formanden.
I øvrigt oplyser HD, at danske eksteriør dommere nu også kan være medlemmer på den svenske og
norske dommerforenings FB side, ligesom disse også kan være medlemmer af vores FB side.
HD kommer i beretningen med et eksempel på et etisk problem, der har været til diskussion ved et
af DHF´s arrangementer.
Alex Krasilnikoff anfører, at "i gamle dage" dømte hans far og M.M. Madsen tit hinandens hunde,
hvilket var uproblematisk.
Dette affødte en livlig diskussion med mange indlæg vedrørende vores integritet som
eksteriørdommere f.eks. ift. hjælp med venners hunde på udstillinger, hvor man selv dømmer
racen kort tid efter - og lignende situationer.
Der er næppe nogen konklusionen på spørgsmålet, men at man tænker over egen etik og moral i
disse spørgsmål.
Beretningen godkendes.
4) Revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet, som er udleveret på GF, gennemgås. Der er stadig 50.000 kr. i kassen. Der er kommet
mange nye medlemmer – vi er ca. 80 nu. Både elever og aspiranter har meldt sig ind.
Aktivitetsniveauet har aldrig været højere end nu. Der er udbetalt en del til rejser til seminarer.
Birte (revisor) efterlyser bilagsnumre, kassereren tager dette til efterretning.
Ingrid efterlyser, at man informerer på vores mailliste og på vores FB gruppe, når man hører om
spændende arrangementer af interesse for eksteriørdommere, såvel her som i udlandet.
Mogens takker for gaven til sin 75 år fødselsdag.
Regnskabet godkendes med applaus.
5) Kontingentet forbliver uændret - 100 kr.
6) Indkomne forslag: Ingen.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Helle Dan, Per Knudsen og Jette Ramvad modtager genvalg. Genvalgt for en 2 års periode med
applaus.
Trine Blume blev foreslået og valgt som 1. suppleant. Marianne Baden blev valgt som 2. Suppleant.
Trine Blume (netop autoriseret for gravhund) gav en kort præsentation af sig selv.
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
Birte Møller Hansen og Mogens F Hansen modtager genvalg og Palle Møller Hansen er genvalgt
som revisorsuppleant.

9) Evt.:
Formanden takker Ingrid for et godt samarbejde omkring arrangementer i DHF - for hendes
idérigdom og de fyldestgørende referater fra møderne med gennemgang af racer.
HD har kendskab til et fantastisk foredrag om tibetanske hunderacer og om Tibet i øvrigt. Dette
forsøges arrangeret i september, hvor foredragsholderen dømmer i DK. HD vil høre om dette
foredrag skal åbnes for alle interesserede (ikke nødvendigvis kun for dommere). Alle mener det er
en god idé. F.eks. på Fjeldsted Skov kro på Fyn.
Marianne Baden informerer om et evt. seminar om Puli ved den australske opdrætter Sue Hübner,
som er i DK i uge 21. MB arbejder videre med det. Sted: Jylland/Fyn - gerne i Århus.
Herefter diskuteres dommeruddannelsen, unge/nye dommere efterlyser f.eks.:
a) Træningsarrangementer, med deltagelse af erfarne dommere, hvor man diskuterer
kritikskrivning m.v..
b) Mentorordning, ”kineseraftener” og lignende, hvor man mødes og kan tale om og udveksle
erfaringer.
c) En tilgængelig liste med erfarne dommere, man kan ringe til ved eventuelle spørgsmål.
Alex Krasilnikoff påpeger, at dommere førhen startede meget unge, hvor de fleste i dag er oppe i
årene, når de får deres autorisation. Man når frem til, at det er hele samfundets udvikling, at man
starter senere som opdrætter osv. i dag.
Vi taler tavshedspligt ift. dommeruddannelsen, som går begge veje, dog med elastik til klubbernes
bestyrelser.
Morten Mathes spørger, hvorfor uddannelsen er lavet om, så man nu skal være elev på nye racer
efter, at man er autoriseret som dommer. Ingen af de tilstedeværende kan svare. Der er enighed
om, at det er godt at være elev, og at man altid har kunnet bede klubberne/DKK om det.
Hvis der skal konkluderes på denne diskussion må det blive, at DHF ønsker dialog med
Eksteriørdommerudvalget, og vi håber på en god dialog Eksteriørdommerudvalget og DHF i mellem
fremover
Dirigenten takker for god ro og orden og mødet afsluttes.
Formanden takker dirigenten og overrækker en lille erkendtlighed, og takker ligeledes Inger Boas
for hendes mange år som suppleant.
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