
Referat fra Dansk Hundedommerforenings Generalforsamling  1. februar 2014  

 

Formanden Helle Dan hilste velkommen og åbnede generalforsamlingen. 

Valg af dirigent 

Freddie Klindrup blev valgt til dirigent. 

Valg af stemmetællere 

Stinne Elgaard og Svein Bjørnes blev valgt som stemmetællere. 

Referent 

Britt Siegstad blev valgt som referent. 

 

Freddie Klindrup tog ordet for at gennemgå hvorvidt indkaldelsen til generalforsamlingen var sket korrekt 

og rettidigt. Indkaldelsen i Hunden var med i november nummeret. Iht. Foreningens love skal der indkaldes 

i Hundens december nummer. Indkaldelsen var sket rettidigt til alle medlemmerne via FB gruppen samt 

mailgruppen. Generalforsamlingen erklæredes for lovligt indkaldt. 

 

Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Årsberetningen blev i korte rids gennemgået.  

Et år med mange aktiviteter i form af dommerseminarer med meget flot opbakning af medlemmerne. Vi 

har nu af DKK fået lov at låne lokalerne i Solrød gratis til disse arrangementer, som er en stor hjælp for 

foreningens økonomi. 

På Sjællandssiden er der ca. et arrangement hver anden måned. På Jyllandssiden kniber det lidt mere med 

tilmeldinger. 

Af nye tiltag blev også nævnt opstarten af Mentorlisten, hvor 25 dommere allerede har meldt sig til. 

Ny hjemmeside er under udarbejdelse. 

FB gruppen er vokset med 70 medlemmer siden sidste år til nu at være knap 170 medlemmer. Gunnar 

Nymann spurgte hvad kriteriet for optagelse i FB gruppen var? Man skal være medlem af en 

dommerforening var svaret. 

Foreningen tæller 91 medlemmer, som er en stigning på 24 ift sidste år. 

Der har i 2013 ikke været nogen korrespondance med DKK eller EDU omkring uddannelse. I feb. 2014 er der 

aftalt møde omkring samarbejdet mellem DKK og DHF. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

Revideret regnskab til godkendelse.   



Regnskabet viste et underskud på 8.272,-, en anelse mere end sidste år. Øgede indtægter som følge af 

nytilkomne medlemmer, og på udgiftssiden sås den øgede aktivitet på medlemssiden i form af 

dommerseminarer. 

Fri revisorpåtegning. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. 

 

Forslag fra bestyrelsen: 

 150 kr enkeltmedlem  - 225 kr hustand. 

Kontingentforslag blev godkendt. 

 

Behandling af forslag fra bestyrelsen:  

Forslag: 

§ 4 Optagelse som medlem.  

1. Som medlem kan optages dommere der er autoriseret af DKK, samt personer, der har 

bestået mindst DKK’s elev eller aspirant kursus. Såfremt et medlem suspenderes, eller 

hvis dommerautorisationen inddrages af DKK, ophører medlemskabet  

Foreslås ændret til: 

1. Som medlem kan optages dommere der er autoriseret af DKK, samt personer, der har 

bestået mindst DKK’s elev kursus. Såfremt et medlem får sin dommerautorisationen 

inddraget af DKK, ophører medlemskabet. 

Diskussion og afstemning blev delt op i de 2 bestanddele, forslaget fra bestyrelsen går ud på: 

1) Fjerne kravet om bestået aspirantkursus – d.v.s. bestået elevkursus bliver godkendt kriterie for 

optagelse som medlem (ordene ”eller aspirant” udgår fra §4) 

2) Hvorvidt et suspenderet medlem kan forblive medlem i suspensionsperioden – eller som §4 tilsiger: 

at de mister medlemskabet 

Første punkt blev enstemmigt godkendt, dvs ordene ”eller aspirant” udgår af §4 

Andet punkt var der mere delte meninger om! 

Indlæg til fordel for at lade suspenderede dommere forblive medlemmer var bl.a. at de ikke skulle berøves 

chancen for videreuddannelse i suspensionsperioden.  Det kom også frem, at der tilsyneladende kan være 

stor forskel i alvoren bag en suspension afhængig af hvilket land man kommer frem. Det blev blandt andet 

nævnt, at nogle lande kan tildele en suspension baseret på udeblivelse/afbud fra en dommertjeneste. 

Jørgen Hindse Madsen fortalte, at dette ingenlunde er hvad der ligger bag suspensioner i Danmark. Der 

ligger stor alvor bag en given suspension, og tanken er at give den pågældende dommer en tvungen pause 

til at tænke sig om. Hvorfor Jørgen ikke var for forslaget. 



En del øvrige, herunder Poul Ørnemark, Gunnar Nymann, Birthe Møller-Hansen  gav til kende, at de var 

imod forslaget af de samme årsager. Mogens Hansen mindede om reglerne for DHFs eksistens og grundlag. 

Afstemning for dette andet og sidste punkt: 

7 stemmer for forslaget 

14 stemmer imod forslaget 

2 afgav ingen stemme 

D.v.s. suspenderede dommere vil fortsat miste medlemskabet af DHF. 

§ 4. stk. 1. kom herefter til at lyde: 

Som medlem kan optages dommere der er autoriseret af DKK, samt personer, der har bestået mindst 

DKK’s elev  kursus. Såfremt et medlem suspenderes, eller hvis dommerautorisationen inddrages af DKK, 

ophører medlemskabet 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

 

Hans Erik Pedersen – modtager ikke genvalg. 

Ingrid Borchhorst modtager genvalg 

Marianne Baden modtager valg 

 

Ingrid Borchorst blev genvalgt for 2 år, og Marianne Baden nyvalgt for 2 år. 

Hans Bilde Sellerup blev valgt til 1. suppleant og Merete Stæhr Nielsen til 2. suppleant. 

 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

Genvalg til begge revisorer og 1. revisorsuppleant: 

Mogens F. Hansen og Birther Møller Hansen fortsætter som revisorer. 

Palle Møller Hansen fortsætter som 1. revisorsuppleant. 

Eventuelt.  

Trine Blume præsenterede oplæg til ny website. Flot, enkel, moderne og let at vedligeholde/ændre for 

bestyrelsen. 

Forslag fra deltagerne om at uploade kompendier på DHFs website i de tilfælde, hvor der forefindes 

tilladelse til dette. Evt. muliggøre at medlemmerne selv kan uploade til siden. Yderligere forslag om at 

kontakte specialklubberne for at bede dem om kompendier til gavn for DHF’s medlemmer. 

Jørgen Hindse Madsen talte om et hidtidigt lidt problematisk samarbejde mellem DKK og DHF, begge parter 

ikke uden sin andel i det. Det sidste halve år har dog vist nye vinde og Jørgen skubber på fra sin side i DKK 



for at fremme et bedre samarbejde. DKK har nu taget det glædelig initiativ at invitere DHF til et 

samarbejdsmøde her i februar. 

Jørgen Hindse Madsen overrakte som fejring af 20 års jubilæet DHF en check på kr. 1.000. Helle Dan 

takkede glad på foreningens vegne og ser frem til mødet i februar med DKK. 

Palle Møller Hansen startede samtaleemnet: de forholdsvis få registreringer i DKK ift Dansk Hunderegister 

for Berner Sennen. Kitty Sjong kunne melde ud, at det samme gælder selskabshunde, ca. 1/3 DKK og 2/3 

andre foreninger. Jørgen Hindse Madsen sagde, at der desværre er et lignende billede på tværs af racer. På 

et år var der ca. 20.000 DKK registrerede ud af 56.000 i Dansk Hunderegister. Med til denne problematik 

hører også, at indmelder bestemmer hvilken race eller blanding hunden er, dvs kamphunde eller 

kamphunde blandinger finder vej ind her maskeret som noget andet. 

Gunnar Nymann spurgte til muligheden for DHF at stable et skue på benene for at bruge/involvere 

elever/aspiranter og dermed give dem muligheden for at prøve at dømme. Helle Dan svarede at tanken har 

ligget der nogle år, og har også tænkt i baner af at lade nye ringsekretærer prøve sig af der også. Helles 

tanke var på sigt at kunne stable en officiel udstilling på benene, inkludere muligheden for aspiranttjenester 

til bedømmelse på dagen, samt afholdelse af dommerseminarer med nordiske dommerkolleger med. 

Jørgen Hindse Madsen syntes, det var en interessant idé. 

Erfaring fra Norge er, at NKK på egnede udstillinger inviterer ekstra dommere for at give plads til flere 

aspiranttjenester. 

Poul Ørnemark nævnte, at det var svært at få jagthunde dommere til at uddanne sig på flere racer – idet 

man tilsyneladende i de kredse – ikke mener at en f.eks. korthårsdommer forstår sig på ruhårshunde. 

Gunnar foreslog at dukke op til de mere ”lukkede” racers udstillinger. Man bliver varmt modtaget. 

 

Formanden takkede for godt fremmøde og deltagelse. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Herefter var generalforsamlingen afsluttet. 

 

Dato og sted: Ebeltoft d. 15.02.2014        

 

Dirigent Freddie Klindrup 

  



Øvrige programpunkter på dagen for 20-års jubilæet ! 

 

Nye æresmedlemmer blev udnævnt på dagen for 20 års jubilæet: 

 Birthe Møller Hansen (DHF’s 3. æresmedlem) 

 Poul Ørnemark (DHF’s 4. æresmedlem) 

 Freddie Klindrup (DHF’s 5. æresmedlem) 

Alle modtog fine blomster! 

Mogens F. Hansen (DHFs 1. æresmedlem) fik overrakt blomster som tak for hans indsats i forbindelse med 

stiftelsen af DHF. 

Ligeledes var der i anledning af 20-års jubilæet sendt en buket til Alice Christensen - som medstifter og 

æresmedlem af DHF. 

 

Næste programpunkt var 2 præsentationer: 

 Freddie Klindrup, som holdt indlæg om DHF’s historie og udvikling siden begyndelsen 

 Bjarne Sørensen, som holdt indlæg om Den Norske Dommerforening (AHF) stiftet 18/11-1935 

 


