Information til DHVs medlemmer fra DHVs generalforsamling
Følgende beslutninger blev taget på DHVs generalforsamling 4. september i Bjerringbro. Samtlige
beslutninger er afgjort ved 100% enstemmighed:

Det er besluttet at indføre en nul-tolerance politik overfor utilbørlig opførsel. Vi indskærper derfor for
medlemmerne såvel som de gæster vi har, at dårlig opførsel på banerne og/eller i offentligheden ikke vil
blive tolereret. (Løbsreglementets §7 og §23). Overtrædelser vil blive straffet med bøde eller karantæne.

DHVs bestyrelse er ikke tilfredse med beslutningsprocesser og informationsniveau fra CGRC. CGRC har
efterhånden udviklet sig til et tomandsdiktatur hvor de tre lande der har de fleste hunde (Danmark, Sverige
og Finland) reelt står uden for indflydelse. I første omgang vil DHV tage kontakt til de nationale forbund i
Sverige og Finland med henblik på at stille krav til større demokrati og åbenhed i CGRC eller eventuelt at
undersøge mulighed for en alternativt fælles forbund.

Fremover vil der kun være en central registrator i DHV. Registratoren står fremadrettet for alt vedrørende
godkendelse af papirer, stambogsføring samt udstedelse og fornyelse af licensbøger. Samtidig er der
strammet op på håndhævelsen af løbsreglementets regler omkring registrering og ejerskifte således at
ingen hund kan tilmeldes løb før registratoren har fået kopi af hundens papirer. Liste over godkendte
hunde med deres registrerede ejer og klubtilhørsforhold vil blive gjort tilgængelig på forbundets
hjemmeside.
Der oprettes et formularbibliotek på forbundets hjemmeside med de mest brugte formularer.
I forbindelse med valg af central registrator er reglerne for vaccinationer ændret således at de obligatoriske
vaccinationer blot skal være foretaget indenfor 2 år på tidspunktet for den årlige licensfornyelse.
Der indføres et gebyr på 50.- for den årlige licensfornyelse. Ændring af ejerforhold, klubskifte m.m. regnes
som licensfornyelse.
Heidi Føhns er valgt til registrator.

Der indføres et obligatorisk testløb for hunde der kommer direkte fra lande med udvendig hare (gælder
både for import og for gæster).

Allerede gennemførte ændringer for klasning af whippet er blevet indført i løbsreglementet.

I DHVs vedtægter er der foretaget en præcisering af DHVs formålsparagraf. Dette er gjort for at fjerne
tvivlsspørgsmål omkring forbundets virkeområde. Bortset fra at paragraffen er omformuleret er den eneste
ændring, at Dansk Mesterskab fremover er DHVs løb hvor DHV kan bestemme propositionerne.

Klubbernes medlemmer opfordres til løbende at sende eventuelle forslag til DHV. Der vil blive oprettet
mulighed for at indsende forslag via forbundets hjemmeside.

På grund af den meget omtale på sociale medier, er det besluttet at DHVs afgørelse i en sag hvor der har
været sået tvivl om ægtheden af en hunds stambog, offentliggøres på forbundets hjemmeside.

Alle ændringer i løbsreglement og vedtægter er fremhævet med gul (ændringer) eller rød (slettes) i de
vedhæftede dokumenter.
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