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Kreds 1 – 14.01.2023 

Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 9. januar 2023 kl. 19.00 

hos Morten Jensen, Grønningen 9, 9330 Dronninglund 

Dagsorden 

 

 

Kredsformanden 

• Nyt fra HB/Lands 
- Budgettet er nedskåret med 300.000kr. HB og udvalg er blevet skåret i. HB vil gerne, at 

budgettet passer bedre med regnskabet. 
- Initiativfonden har endelig fået en formand. Dette er Hans Peter Diegen, Kreds 4. Vi skal 

desværre nok finde et nyt medlem til Kreds 1 
- DcH Vestfyn afholder DM 2025 
- Ny lokalforening, DcH Egebjerg 
- Nyt dommerudvalg medlem, Ulla Pedersen fra Kreds 2 
- Nye udvalgsmedlemmer til Rally Pia D. Petersen DcH Vojens og Stephanie Nielsen DcH 

Slagelse 

• Mødekalender 2023 - 2024 er vedhæftet Den er vedhæftet 
- Kredsbestyrelsen beslutter, at vi sletter vores Kredsrådsmøde i juni. Der ændres en dato 

ellers godkendt og sendes ud. 

• Kredsrådsmøder 2023. Antal - indhold. m.m. 
- Vi vil virkelig gerne, at Lokalforeningerne vil være mere åben og fortælle, hvad der skal 

til, for at de vil komme til Kredsrådsmøder. Vi er meget åben for ny ideer 

• Arbejdsopgaver/opdater kalender på hjemmesiden m.m. 
- Skal referater være tilgængelig på klubmodul? 

o  Nej, de kan findes på Kreds 1 hjemmeside 
- Kalender på Kreds 1 hjemmeside opdateres af Jannie 

• Generalforsamling: hvad skal vi have styr på inden / Hvad er plan B 
- Der skal findes en dirigent, Kim vil undersøge muligheder 
- Følgende poster er på valg; 

o Kredsformand for Kreds 1 
o Kredsformand for Konkurrenceudvalget 
o Kredsformand for Uddannelsesudvalget 
o Revisor 1 
o Revisor 1 supp. 
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o Medlem af Ordensudvalget 
o Medlem af Initiativfonden 

- Vi mangler stadig en Kredsformand til Kreds 1 
 
Kredskassereren 

• Regnskabet ikke færdig, da en lokalforening ikke har fået indbetalt korrekt antal medlem-
mer.  

• Flere medlemmer pr. d.d end budgetteret. 
 
Næstformand/Kredssekretær 

• Klubmodul siger, at man ikke kan sende mails ud til alle medlemmer endnu 
o Vi kan kun sende ud til ALLE medlemmer, hvis vi opretter et hold og sætter alle 

derpå. Men dette giver meget ekstra arbejde for Kredsbestyrelsen samt lokal-
foreningerne, da de så ikke kan slette medlemmer, før vi har slettet dem. Vi gør 
desværre ikke mere i den sag lige pt. 

• Er der kommet svar fra nogle lokalforeninger med hvorfor de ikke kommer? Læste 
et referat, at kreds 5 til at være i forskellige lokalforeninger og så informere den lo-
kalforening om hvordan det går der??? 
o Ideen er god, men vi tror desværre ikke, at der vil komme flere samt der er ikke 

så mange lokalforeninger, der har faciliteterne til at have så mange mennesker 
samt at man kan hører hvad der sker i køkkenet, hvor mødet er.  

• Status på jakker 
o Kredsbestyrelsen godkender jakker til medlemmer af UU samt Kredsbestyrel-

sen, da disse ikke får jakker ligesom Dommer, sporlægger osv.  
 
 

Konkurrenceudvalget 

• Afbud 
 
Dommerudvalget 

• Gave til dommere og aspiranter. 
- Der er valgt gave og Kim bestiller.  

• Ny form for kørselsafregning ved konkurrencer. 
- Jannie tager dette punkt på dommermødet. 

• Er der nogen reaktion på brev fra Kim vedr. hvorfor der ikke kommer nogen til KRM. 
- Ingen har svaret på brevet fra Kim. Kim vil ringe til dem, da vi gerne vil have hjælpe fra 

lokalforeningerne for at gøre møderne mere interessante og flere kommer.  
 

 
Uddannelsesudvalget. 

• Tranum 
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- Veloverstået Tranum for Instruktører 
- Tranum for Instruktører og Tranum for InstruktørGrunduddannelsen bliver den samme 

weekend i 2024, hvilke betyder, at der vil ske lidt ændringer i programmet for IGU på 
Tranum i januar 

• Kreds instruktør 
- Vi har desværre mistet 2 af vores Kredsinstruktører, hvilke giver lidt udfordringer for IGU 

2023, men der arbejdes på sagen.  
- Der er startet 3 nye Kredsinstruktøraspiranter 

 
Eventuelt. 

• Den nye hjemmeside 
- Der mangler dokumenter fra KU 
- Kredsbestyrelsen ønsker en ensrettet hjemmeside – altså sammen tekst, overskrift, stør-

relse osv.  

• VIP aften 2023 arbejder Kredsbestyrelsen på. 
 
 
 

 


