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Kreds 1 – 24.10.2022 

Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 17. oktober 2022 kl. 19.00 

hos Morten Jensen, Grønningen 9, 9330 Dronninglund 

Dagsorden 

 

Kredsformanden 

• Hundefører mærker og kredspoint. Skal vi har det som et punkt på næste KRM?  
- Ja, Ole eller Jens vil fortælle om dem 
- Der lægges også en forklaring på Facebook, så Hundefører også får kendskab til disse 

mærker og point. 

• Facebook  Kreds/egen profil 
- Vi kan ikke styre hvad folk lægger på sin egen profil, men af respekt til de frivillige i DcH 

bruger man ikke navn, hvis der er noget man er utilfreds med.  

• Nyt fra HB møde 11/10 
- Ny webmaster, Bodil fra Vejen. Hun har rigtig meget erfaring med hjemmesider. 
- Der vil komme et spørgeskema rundt til lokalforeningerne ang. Betalende instruktører. 
- Det er besluttet, at der laves fælles konkurrencebog i Agility med DcH og DKK. 
- Der har været lidt problemer med Nordisk DM i Kreds 3, om hvem der skal betale hvad. 

Der afholdes et møde, for at få styr på dette samt at der ikke bliver problemer frem-
over 

 
 
Kredskassereren 

• Status på regnskab m.m. 
- 2527 medlemmer, mangler 23 medlemmer for at nå budgettet. 

• Eftersøgningstjenesten - Konsulenttjenesten kommer med i budget 
- Eftersøgningstjenesten og Konsulenttjenesten får hver deres budget 

• Beløb til forplejning til HF ved kursus 
- Lokalforeninger får 50 kr. pr., hundefører fra 2023, der kommer og hjælper til IGU en-

ten til formiddag eller eftermiddag. Dette skal dække kaffe/sodavand og kage. 
 
 
Næstformand/Kredssekretær 

• Hvorfor snakkede I ikke om det med at sende mails direkte ud til Kredsens medlemmer på 
KRM? 
- Lokalforeningerne blev sendt hjem for at tænke over det.  
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• VIP aften 
- Der kommer 68 personer og der er styr på det hele.  

• Nye billeder til hjemmesiden af Kredsbestyrelsen 
- Dette gøres på næste Kredsrådsmøde 
 

Konkurrenceudvalget 

• Afbud 
 
Dommerudvalget 

• Behandling af referater og referat fra sidste kredsrådsmøde. 
- De skal se ordentlig ud, der må rettes i dem fra kredsbestyrelsens side osv. Fremover vil 

kredsbestyrelsen forberede sig lidt bedre, hvis sekretæren melder afbud. 

• Dommere fra Kreds 1 ved DcH-DM. 
- Der deltog 5 dommer; David Sørig, Jonas Kristensen, Per Madsen, Alfred Nielsen og Ole 

Christensen.  

• Dommerprøve i DcH Vesthimmerland, og en ny dommer. 
- Rigtig god weekend, godt arrangeret af DcH Vesthimmerland og stort tillykke til Jens 

Jacob Dahl Thomsen fra Skagen  
.  
 
Uddannelsesudvalget. 

• Ændring af grundgebyr på IGU 
- Der vil højst sandsynlig ske en prisstigning pga., flere udgifter 
- Kredsformand Kim inviteres til Tranum for nye IGU 
- Der sker lidt ændringer i udvalget. Info kommer senere 

• Tranum for Instruktører jan. 2023 
- Der udbydes 8 kurser 
- Der deles t-shirts ud igen 

• Dommermodul 9.5 overbygning 
- Bliver i efteråret 
- Men måske det også skal tilbydes til foråret som et dagskursus. Dette vil UU undersøge 

nærmere 
 

Eventuelt. 

• Kan det gøres, så nye medlemmer automatisk får tilmeldt nyhedsbrev både fra Lands og 
Kreds. Synes man det bliver for meget, så kan man afmelde igen, ligesom mail fra Matas, 
Sportmaster osv. Hvis man synes det er for mange mails.  
 
 

 


