
Referat fra regionsmøde i Region 4 den 8. februar 2016 

på Hotel Pejsegården. 

Af registrerede hundeførere i regionen var ikke mødt Ervind Jensen, Ove Stephansen, Søren 

Jørgensen og Tommy K. Kristensen. Morten Ruggaard forlod mødet kl. 21.00. 

1) Valg af ordstyrer 
 

Henrik Korsholm blev valgt. 
 

2)     Valg af referent 

          
Sophia van Binsbergen blev valgt. 

 

3)     Valg af koordinator (jeg er villig til at modtage genvalg)  
 
Flemming Thune-Stephensen blev genvalgt. Der var ikke modkandidater. 

 

Der var herefter en kort præsentationsrundte. 

 

4)     Egnethedsprøven  

 
De nye regler gældende fra 1. januar 2016 blev drøftet. Der var diskussion og input - for og 

imod - om selve reglernes indhold og vedtagelsesproceduren, herunder navnlig hvorvidt 

schweisshundeførerne har følt sig hørt i processen.  

 

Der var enighed om på sigt ved vedtagelse af lignende regler og retningslinjer – i en positiv ånd 

- at styrke samarbejdet med Schweisssekretariatet. 

 

5)     Forsikring  

 
Brev af 23. december 2015 fra Ulrik Lorenzen til samtlige hundeførere og Schweissudvalgets 

medlemmer blev drøftet.  

 

Der var enighed om, at Flemming Thune-Stephensen udarbejder et indlæg, der skal beskrive 

regionens holdning til fremtiden for så vidt angår forsikringsforholdene.  

 

Indlægget sendes pr. mail til alle regionens medlemmer til kommentarer. Det endelige indlæg, 

som alle skal være enige om, læses op på Stormødet af Per Kristensen, idet koordinatoren og 

suppleanten begge er forhindrede i at deltage.   

 



6)     Input til koordinatormøde (se vedhæftede udkast til dagsorden)  

 
Ad pkt. 4) 

Der var enighed om, at Flemming Thune-Stephensen nævner det under pkt. 5 nævnte indlæg for 

de øvrige koordinatorer.  

 

Ad pkt. 5) 

De nye hundeførere oplyste, at de følte sig godt modtaget i regionen. 

 

Ad pkt. 6) 

Punktet blev drøftet. Navnlig ”Juelsminde-halvøen”. 

 

Ad pkt. 7) 

Der var enighed om, at regionens hundeførere vil indgå i et positivt samarbejde med 

Schweisssekretariatet samtidig med, at hundeførerne anser det for yderst vigtigt, at de bliver 

inddraget i fremtidige beslutningsprocesser.    

 

Ad pkt. 8) 

For så vidt angår samarbejdet mellem hundeførere og Schweisssekretariatet henvises der til pkt. 

7. 

 

For så vidt angår samarbejdet hundeførerne imellem, var der enighed om, at fælles 

møder/arrangementer øger samarbejdet og sammenholdet. 

Det blev aftalt, at der – som tidligere – afholdes et efterårsarrangement. Thomas Nielsen vil 

være primusmotor. Evt. forslag kan sendes til Thomas Nielsen på tn@maulbiler.dk. Thomas 

Nielsen undersøger desuden, i hvilket omfang Naturstyrelsen bidrager økonomisk til et sådant 

arrangement.  

 

Ad pkt. 10)  

Se nedenfor. 

 

7)     Input til stormødet (se vedhæftede udkast til dagsorden)  
 

Der henvises til pkt. 5 vedr. forsikring af hundene. 

 

Flemming Thune-Stephensen opfordrede til, at man på mødet bakker op, hvis en kollega har 

fremført et synspunkt – ros som kritik – som man støtter. 

 

8)     Behov for nye hundeførere 

 
Punktet blev drøftet. 

 

9)     Eventuelt  

 
 Peter Kristensen rejste spørgsmålet ”Hvad må man med ”juridisk rygdækning” gøre for 

at forsvare sig selv eller sin hund på en jagteftersøgning, hvis en ulv går til angreb?”  

mailto:tn@maulbiler.dk


Flemming Thune-Stephensen bringer emnet op på Koordinatormødet den 12. februar 

2016. 

 

 Jørgen Olsen nævnte, at det vil være rart, hvis hundeførerne bliver hørt i rimelig tid, 

inden koordinatoren deltager på det koordinatormøde, hvor det drøftes, hvilke ansøgere, 

der skal kaldes til kvalifikationstest.  

 

 Eftersøgninger på jernbane blev drøftet. Meget få af de hundeførere, der har deltaget på 

eftersøgning på bane-kurset havde været kaldt ud til eftersøgninger på banen. Der var 

forlydende om, at Bane Danmark kunne være af den opfattelse, at det er unødigt at 

tilkalde en schweisshundefører, når et tog har påkørt et dyr, da dyret formodentligt er 

dødt. Flemming Thune-Stephensen kontakter Schweiss-sekretariatet for at gøre 

opmærksom på, at der evt. er en problematik. 

 

For så vidt angår evt. nye kurser kan hundefører Frederik Svendsen kontaktes herom. 

 

 

 

Sophia van Binsbergen, den 11. februar 2016. 

 

 


