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Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 16. august 2022 kl. 19.00 

hos Morten Jensen, Grønningen 9, 9330 Dronninglund 

Referat 

 

Tilstede; Morten, Kim, Jens, Ole og Jannie 

Kredsformanden 
❖ Kredsrådsmøde/ ex generalforsamling d 15/6 

• Generalforsamling; 
- Der utrolig irriterende, at INGEN kommer med forslag til ny Kredskasserer eller 

hvad vi så gør, på tros af at der bliver aftalt på første generalforsamling, at der 
SKAL findes en kredskasserer, men INGEN kommer med noget og bare tror, at 
det kan ”glemmes” og så går det hele nok. men kommer når det hele er over-
stået 

❖ Dagsorden til fremtidige kredsrådsmøder:  

• Nyt punkt; 
- Er der nogen Spørgsmål til udsendte Referater fra HB og andre/Nyhedsbreve? I 

stedet for at gennemgå alt det som man alligevel har læst inden kredsrådsråds-
mødet. 

• Kim vil spørge på Formandsmøde (sammen med de andre kredsformænd), hvordan 
deres møder foregår og hvor mange der deltager af lokalforeninger. Kan vi lærer af 
hinanden og gøre Kredsrådsmøderne mere spændende? 

• Det vil være dejligt, hvis f.eks. konsulenterne kunne fortælle mere om, hvad der rø-
rer sig f.eks. ”Corona hunde” eller LKU Poul Graversen kan fortælle, hvad der er nyt 
ved dem. Kim kontakter dem, for at inddrage mere på kredsrådsmøderne. 

❖ Hvad ønsker formændene af Kredsrådsmøderne:  

• Lokalforeninger spørges på næste kredsrådsmøde, hvad de gerne vil have på dags-
orden. 

❖ Hvordan kan vi som bestyrelse motivere flere til at komme:  

• En fra Kredsbestyrelsen vil ringe rundt til de lokalforeninger, der sjældent eller al-
drig kommer og forhører hvorfor. 

• Mere positiv energi fra Kredsbestyrelse 

• Inddrage lokalforeninger i deres forslag og samarbejde med dem om det. 
 
 



  

   

 2 Næstformand/sekretær DcH Kreds 1 
Jannie Christensen • Birkevænget 11 • 9850 Hirtshals 
Tlf.: 2294 2263 • Sekretaer@dch-kreds1.dk 

Kreds 1 – 21.08.2022 

 
❖ Kommunikation:  

• Der snakkes desværre ikke altid pænt om/med folk. Dette gælder både hvad der 
høres i lokalforeninger, bestyrelser osv.  Man kan Evt. afholde en temadag med en 
fra DGI, hvor alle bestyrelser medlemmer fra lokalforeninger inviteres med. 

❖ Formandsmøde DcH d. 28/8 

• Annette  H., har sporlægger udfordringer. 
- Hvordan betales der, hvis der anvendes sporlægger fra anden kreds? Vi, i kreds-

bestyrelsen i Kreds 1 synes, at sporlæggernes kørsel skal betales af kredsen lige-
som dommer kørsel. Jens vil regne på denne mulighed. 

• Jysk Mesterskab 
- Skema for hvem der skal afholde Agility og Rally opdateres. 

• IGU, hvis der ikke er er nok tilmeldte på Overbygningerne, kan vi så afholde dem 
sammen med andre kredse? 
- Der ønskes generelt mere samarbejde mellem Kredsene – sporlæggerkursus, 

IGU, dommer osv. , men det kan give lidt økonomiske udfordringer hvis flere 
aspiranter skal til anden kredse, for at tage sin Overbygning. 

 
 
Kredskassereren 
❖ Et hurtigt kig på regnskabet  

• Det hele ser fornuftigt ud 

•  Antal medlemmer følger vores mål.  

• Banken er kontaktet i forbindelse med, at Jannie skal have adgang, da Kim både 
Kredsformand og Kredskasserer, men tager åbenbart tid. Kim vil rykke dem. 

 
Næstformand/Kredssekretær 
❖ Ændring af hvem der skal betale for frivillige hf til kurser – skal det være ens for UU og DU? 

• Morten tager en snak med UU ang. den bedste løsning. 
❖ Flere giver udtryk for, at de gerne vil ud og se C-konkurrence(nye) samt dem der er blevet B-

hundefører, men mange Lokalforeninger vælger at lægge baner langt væk eller baner hvor 
man har svært ved at se noget. Burde vi ikke opfordre til at invitere ned eller lave et område 
hvor tilskuer kan være. Så er man også forberedt til evt. DM 

• Jens vil lave et skriv og opfordre lokalforeninger til at lægge banerne, så man 
bedre kan se hvad der sker. 

❖ Har i fået mail fra jeres lokalforening med rabat mulighed på regntøjet ellers invitation til Hun-
deføredag? 

• Nej, ingen fra Kredsbestyrelse har modtaget noget fra deres lokalforening. Det 
samme gælder ang. ny kredskasserer, Webmaster osv., da dette var meget vigtigt 

• Hvordan får vi så fat i nye til f.eks. hundeførerdag, når de stadig ikke sender noget 
ud til sine medlemmer?? 
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• Skal vi have lavet vores eget ”hold” med alle medlemmer, så vi selv kan sende ud til 
ALLE medlemmer af DcH Kreds 1 og må vi det? 
- Der spørges på Kredsrådsmøde, om Kredsbestyrelsen må sende direkte til alle 

medlemmer, når lokalforeningerne ikke husker det??? 

• Hvordan skal mailen med betalt underviser forstås helt korrekt? 
- Kort fortalt uden at diskuterer for meget, så arbejder HB stadig på denne mulig-

hed. 
 

Konkurrenceudvalget 
❖ Jysk Mesterskab. 

• Jens undersøger hvordan og hvor. Der afholdes stadig Jysk Mesterskab i Rally og 
Agility, men lydighed er ikke med mere.  

❖ Konkurrencekalender 2023 kommer på næste Kredsrådsmøde 

• Ved diskvalifikation af HF til konkurrence, hvad er procedurerne?  
- Jens kontakter OU formand Michael og vil orientere på næste Kredsrådsmøde. 

 
 
Dommerudvalget 
❖ Udformningen/indhold af referater fra bestyrelses/kredsrådsmøder. 

• Der ønskes mere fyldigt referater fra Kredsrådsmøder og Kredsbestyrelsesmøder, 
så dem der ikke var med til møderne også kan forstå hvad der snakkes om.  

• Alle Kredsbestyrelsesmedlemmer skal være bedre til at læse referatet igennem 
inden godkendelse 

• Hvorfor er interessen for vores møder dalende 
- Se punkt under Kredsformand 

 
Uddannelsesudvalget. 
❖ Forplejning til HF 

• Dette er diskuteret og UU vil snakke om dette på deres næste møde. 
❖ Stormøde i LUU 10/9:  

• Lotte deltager på dette møde. 
❖ Rally og agility er på overbygning i år. Rally er fuldt booket, men måske der laves to hold eller 

igen i 2023. Der arbejdes på div. Muligheder. 
❖ Tranum for instruktører 2023 er næsten på plads 

• Randi har overtaget Tranum igen. 
❖ Tranum IGU 2023 er også på plads.  
❖ Hundeførerdag er på plads og invitation er sendt ud. 
 
 
 
 



  

   

 4 Næstformand/sekretær DcH Kreds 1 
Jannie Christensen • Birkevænget 11 • 9850 Hirtshals 
Tlf.: 2294 2263 • Sekretaer@dch-kreds1.dk 

Kreds 1 – 21.08.2022 

Webmaster 
❖ Facebook:  

• Der må ikke lægges salgsannoncer på Facebook. 
❖ Kredsmappe: 

• Som det er nu, så skal alt der ændres i Kredsmappen sendes til Forretningsfører Jan 
først samt den er meget besværlig at arbejde i. 
- Det besluttes at Webmaster må lave det om, så det bliver ligesom Kreds 3 hjem-

meside og dermed meget nemmere samt nævner at bruge kredsmappen. 
 

 
 
Eventuelt. 
❖ VIP aften 

• Invitation laves og sendes ud, så snart den er færdig 
 

 
 


