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Årsmøde og efteruddannelse for hundeadfærdskonsulenter kreds 3 

2022.06.12 kl. 9:45-16:00 på Nilles Kro 
 

Tidsplan for dagen: 
9:45-10:00 en kop kaffe/te 

10:00-11:15 Signaler på smerte, hvad skal vi se efter? Hvordan påvirker 
smerterne hunden og dens adfærd? Og lidt om kostens betydning v Christian 

Hembo 

11:15-11:30 pause 
11:30-13:00 oplæg fortsat 

13:00-13:45 frokost 
13:45-15:30 årsmøde 

15:30-16:00 evaluering 
 

Dagsorden årsmøde 
1. Valg af referent og ordstyrer 

2. Ønsker/valg til kreds3 konsulent 
3. Trivsel og samarbejde her i kredsen?  

4. Konsulentopgave at godkende hunde til ældresagen? 
5. Orienteringer bla 112 og 115 fra landsmødet i dag 

6. Ny uddannelse og tilmelding 
7a. Mentor opgaven 

7b. Emner til nye konsulenter?  

8. Opsamling fra sidste årsmøde: 
*Ophørte konsulenter  

*Artikel til medlemsbladet 
*Kursus om hundesprog - læs din hund 

*Reaktive hunde 
*Lydtilvænning 

*Børn og hunde  
9. Dato for næste årsmøde og emner for efteruddannelse? 

10. Evt. 

 

Ad 1. Anette – referent og ordstyrer 

Ad 2. Anette fortsætter som kreds 3 konsulent 

Ad 3. Vi har gode muligheder for at bruge vores gruppe på facebook til at 

hente sparring omkring en konkret opgave, det kan vi blive bedre til at gøre 

alle sammen. Det giver os mulighed for at lære af hinanden. Når der er en 

pukkel af opgaver kontakter vi en kollega om vedkommende kan tage en 

opgave, sender mail til hundeejeren med beskeden og videresender opgaven 

til denne kollega. Nogle opgaver er for tætte på, dem videresender vi til en 

kollega. De fleste beder hundeejer om en kort beskrivelse af problemet på mail 

eller sms. De hundeejeren, som ikke sender denne beskrivelse, må forventes 
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ikke at ville arbejde med problemet. Drøftelse omkring hvordan vi tackler de 

hundeejere, som bruger den ene konsulent efter den anden. Vi kontakter 

hinanden efter behov. Vi har generelt en god trivsel i gruppen og kontakter 

hinanden på kryds og tværs. 

Opfordring til at lægge besked i facebookgrp, når vi har været på kursus og 

link til mulige kurser.  

Ad 4. Ældresagen – godkendelse af besøgshunde, pt uddannes besøgshunde 

via Trygfonden, som har deres egne ansatte konsulenter. Vi beslutter, at vi 

ikke går videre med sagen. Anette melder tilbage til Lene Bentzen. 

Ad 5. §112 og §115 er godkendt af HB, men ikke kendt at konsulenterne 

endnu. 

Årsmøde og efteruddannelse for konsulenter på landsplan 29.-30. oktober 

2022 –på Fjeldsted Skovkro. 

Ad 6. Ny uddannelse til konsulent første uddannelsesgang 26.-27.november 

2022 på Fjeldsted Skovkro. 

Ad 7a. Mentor opgaven, hvordan forbedrer vi den for de kommende aspiranter 
til konsulentuddannelsen? Vi afholder et fællesmøde med de nye 

konsulentaspiranter efter første uddannelsesweekend.  
 

Ad 7b. Emner til nye konsulenter? Der er pt en kandidat fra Risskov, Anette 
går videre med opgaven. Drøftelse om, hvilke muligheder vi har for at gøre 

reklame for arbejdet som konsulent. Lav et A4 ark som teaser – reklame for 
konsulentuddannelsen. Susanne og Anette laver et forslag. Det kan lægges på 

kreds 3 hjemmeside og på facebook og sendes til 
foreningsformænd/kredsbestyrelsen.  

 
Ad 8. Opsamling fra sidste årsmøde: 

*Ophørte konsulenter - Tak til Karin og Hanne 

*Artikel til medlemsbladet – Jan (er på vej) 
*Kursus om hundesprog - læs din hund – Susanne og Anette (er afholdt og nyt 

planlagt) 
*Reaktive hunde – Susanne og Anette (er afholdt) 

*Lydtilvænning – Anne og Anette (er afholdt og nyt påtænkes) 
*Børn og hunde -  

 
Ad 9. Dato for næste årsmøde i kreds 3 konsulenter:  

Emner til efteruddannelse: spørg Brian Klaris vedr. Hundeloven, hvem var det, 
der underviste? 

Hvad skal man spørge efter for at få de svar, man kan bruge til at afdække 
årsagen til at evt. problemadfærd fastholdes.  

Ide: DGI – undervisningsteknikker, samtaleteknikker, matching.  
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Adfærdsanalyse  

Hundesprog –  
 

Ad 10. møde med aspiranter: 15.januar 2023 kl. 10-14 
Årsmøde og efteruddannelse 2023: 18.juni kl 9:45-16 

Årsberetning HAK kreds 3 sendt til KL Lene Bentzen og sendes til kreds 3 
konsulenter sammen med referatet fra dette årsmøde.  

Kreds 3 konsulenter ønsker at få et stempel tilsvarende dette: 

 
DcH hundeadfærdskonsulent 

Anette Barksman 
Mobil 20224016 

Mail: anbven@gmail.com 
 

 
 

Anne Wedel: 29630102, annewdel@gmail.com 

Gitte Bendixen: 20300265, g.bendixen@gmail.com 

Sanne Johansen: 20461604, sasihund@outlook.dk 

Bent Josefsen: 22606030, josefsen4bent@gmail.com 

Susanne Hansen: 40860605, sushansen@kabelmail.dk 
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