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Kredsrådsmøde 

Onsdag d. 16. november 2022 kl. 19.00 i Sport og Kul-
turcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst 

Dagsorden 

Kredsformanden 
• Spørgsmål til HB/Nyhedsbrev m.m 

- Spørgsmål til referat fra Kredsbestyrelsesmøde; Der står, at der vil ske en pris-
ændring, men hvor meget og fra hvornår? UU formand Morten svarer, at dette 
først er fra 2024 og ca. 200kr 

• Facebook/ god skik m.m 
- I sommers var der en privat person, der skrev om sin oplevelse med DcH, dette 

er en super god ide, men husk venligst IKKE, at bruge navn på personer der 
ikke har godkendt dette. Giv meget gerne besked videre til jeres medlemmer 
om at respektere dette. 

• Klubmodul/ Superbruger kursus m.m 
- Online kursus afholdelse 30/11-2022, og der er 7 deltager, som alle forhåbentlig 

er Superbruger bagefter.  
- 25/2-2023 er der kursus med vægt på regnskab. Peter fra klubmodul kommer og 

underviser 

• Kredsmappen/Generalforsamling 2023. I vores Mødekalender i kredsmappen står 
der, at der er generalforsamling d. 15/2 -23. Men i kredsmappen § 3 står der at det 
altid er den sidste Onsdag i februar 
- Onsdag 22/2-2023 vil der være generalforsamling 

• Eftersøgningstjenesten - Hvad røre der sig på denne front 
- Der har været afholdt kursus og i dec. er der et mere for eftersøgningstjenesten i 

Sæby. 
+ Lidt info fra Eftersøgningstjenesten: 

❖ 40% er høreapparater, 13% er smykker, 11% er biller, 7% er nøgler og 
7% er telefoner der findes 

❖ 42% af opgaver gennemføres og det forsvundne findes. 36% findes 
ikke, men dette kan også skyldes, at personen ikke er sikker på, hvor 
det er tabt og så er det svært for Eftersøgningstjenesten. 

❖ 48 opgaver i Januar 58 opgaver i Juli i hele landet. 
❖ Den største udfordring er, når kunden ikke ved hvor det er tabt. 

• Konsulenterne - Hvad røre der sig på denne front 
- Fraværende i dag pt., kursus, men Lotte informerer; 
- Indberetningssystemet der bruges i dag, er meget forældet. Der arbejdes på, at 

lave et nyt. 
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- Kursus i neuropsykologi 
- 3 nye aspiranter på vej i Kreds 1 

 
Kredskassereren  

• Status på regnskab og medlemstal 
- 191 flere medlemmer end budget, total 2741. Så det er meget positivt.  
- Stort overskud, da vi ikke har afholdt Tranum jan. 2022 for instruktører.  

• Forplejning til hundefører på IGU 
- 150kr. dagskurser pr. person 
- 80kr. aftenskurser pr. person 
 
DU- arrangementer gives der 75 kr. pr. hundefører, ved en om formiddagen og en 
anden om eftermiddagen.  
 
UU- arrangementer gives der 50 kr pr., hundefører der hjælper (skal dække kaffe og 
kage) 

 
Næstformand/Kredssekretær 

• Må jeg sende information, invitation eller andet direkte ud til jeres medlemmer? 
- Delte meninger, ikke aktive medlemmer ønsker ikke at få flere mails, når de ikke 

er medlem mere. Kan man gøre, så dette ikke sker? Jannie vil undersøge mulig-
heden for at vinge af, således, at kun nuværende medlemmer der får mails. 

 

Konkurrenceudvalget. 
• Konkurrencekalender 2023 

- Der er ikke mange E-konkurrencer og slet ikke i foråret. Der ønskes flere i 
maj/juni. Snak om det i jeres lokalforening og giv besked inden 1/12-2022, så 
kan det komme med uden at skal igennem Kredsbestyrelsen. 

- Ønsker man at afholde en Lille Nordisk, så skal KU formand Jens have besked 
om dette, så det også kan komme i kalenderen. HUSK, at kørsel kun gives, hvis 
det står i Konkurrence kalender og dermed har Kredsbestyrelsen godkendt 
denne 

- Jysk Mesterskab i Rally skal afholdes i Kreds 1 i år. DcH Brønderslev vil snakke 
om det og giver besked til Jens inden 1/12-2022 

• Skal kredsen overtage udbetaling af kørepenge til sporlæggere, hvor så det årlige 
tilskud til klubberne, der holder B, A eller E konkurrencer bortfalder 
- Nogle klubber får overskud som det er i dag, andre har underskud.  
- Det er mere eller mindre samme udgift for kredsen uanset hvilke modul vi bruger 
- Kredsbestyrelsen har snakket om, at det skal gøres ens for dommer og spor-

lægger i form af afregning af kørsel 
- Der er enighed om, at pr. 1/1-2023 er det kredsen der udbetaler kørepenge Man 

forventer selvfølgelig stadig, at man vil prøve at bruge sporlægger tæt på. 
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• Startgebyrerne er de OK 
- Agility, en lokalforening har brokket sig over, at 1.+2. løb er meget dyre end an-

dre steder. En anden lokalforening har ikke haft problemer. Jens indkalder Agi-
lity til møde, for at få styr på, hvad priserne skal være. 

• Kredspoint, hvad er det for en størrelse 
- Bruges kun i Kreds 1 
- Gives i Lydighed, Rally og Agility 
- Da der kun er 4 Agility konkurrencer på et år, er det lidt svært at få nok point. 

Derfor skal der kigges på det igen. Dog er der 6 konkurrencer i 2023, som kan 
gøre det lidt nemmere 

- De bedste 3 konkurrencer i Kreds 1 tæller 
- Man kan læse mere om Kredspoint i Lydighed på side 6-20, Rally side 6-33 og 

Agility side 6-35 i kredsmappen 

• Hundeførermærker, hvad er det? 
- Der findes; Elite, Guld, Sølv og Bronze 
- Se side 6-30 i kredsmappen 
- Ikke mange lokalforeninger har kendskabs til Hundeførermærker. De vil nu infor-

mere deres medlemmer om dem 
- Jens vil også lave et opslag til Facebook, så vi kan nå ud til vores medlemmer. 
- Forslag; Lav en fælles kampagne(alle kredsene) til DcH bladet 

 

Dommerudvalget. 
• 2 nye dommeraspiranter 2023 

• Jens Jacob fra DcH Skagen blev uddannet i okt. 2022. Stort tillykke 
• Info vedr. protester i konkurrencer. 

1. Der vises, at Hundefører kan udfylde et protestskema 

2. Man spørger først sin dommer og er man ikke tilfreds med svaret, så informere 
man dommeren, at man vil lave en protese. 

3. Herefter går man ind i klubben og får et protest skema udleveret og udfyldt.  
4. Protest skema skal udfyldes inden der bliver sagt Tak for i dag og afleveres til 

konkurrencelederen 

5. Konkurrencelederen sender det herefter til kredsens DU formand. Er han på 
konkurrencepladsen, så aflever det meget gerne til ham med det samme, og så 
kan det måske afklares med det samme 

- Informere jeres medlemmer, at man faktisk gerne må lave en protest, hvis man 
ikke er tilfreds. Mange ved ikke, at man kan lave en protest eller måske få en 
god forklaring og forståelse for sin bedømmelse af dommeren inden man brok-
ker sig til alle andre.  

 

Uddannelsesudvalget 
• Hundeførerdag 

- Maden var lidt kedelig, dette vil ikke ske igen 
- Tranum for instruktører er der kun 62 tilmeldte. Dette er for lidt og vil blive aflyst, 
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hvis der ikke kommer flere. Der vil blive sendt en reminder ud om tilmelding 
- IGU 18 tilmeldte, der er plads til flere.  
- Nye moduler fra næste år, 
- Nosework er to weekender moduler. Er man ikke på det første pga. sygdom el-

ler andet, så kan man desværre ikke komme på modul 3+4.  
- OPFORDRING; husk at læse de udsendte informationer igennem fra IGU – 

både bestyrelsesmedlemmer og tilmeldte, da rigtig mange spørger om ting, som 
faktisk allerede står deri. 

 

Kredskonsulenten 
• Se under Kredsformand 

 
Initiativfonden 

• Det er åbenbart svært, at få arrangeret et møde. En vil kun møde online og en vil 
kun mødes fysisk. 
Måske Kreds 1 skal have fundet en ny til Initiativfonden til Generalforsamlingen Fe-
bruar 2023 
 

 

Indkomne forslag for lokalforeningerne 
• Kan man være med Online til Kredsrådsmøderne? 

- Fint forslag, men så er der nok mange der vælger at blive hjemme 
- Andet forslag; måske man kan flytte mødet til skiftende Ulige/lige uge 

 

Eventuelt. 
• HUSK; Vi mangler stadig en Kredsformand til Generalforsamlingen i marts 2022 

• Vi er stadig meget kede af, at der er mange lokalforeninger, der stadig ikke kommer 
til Kredsrådsmøderne. Kim vil skrive ud og hører, hvad der skal til, for at lokke dem 
til. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


