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Kredsbestyrelsesmøde 

 
d. 1. maj, 2017 kl. 19.00 

på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst 

Dagsorden  

1: Nyt fra formanden 

x Ekstraordinært landsmøde m.m.  
 
Ny landsformand og redaktør. Der ses med optimisme på fremtiden. 
Kort møde efter landsmødet HB med indledende introduktion. Der arbejdes nu med 
orienteringer og vedtægter. Skal være klar til næste landsmøde. Næste møde er d. 14. maj.  

Forslag om at gøre det muligt via databasen at sende mails direkte til medlemmerne fra 
DcH. 

x Evt. andet nyt 

Ikke noget at bemærke 

2: Nyt fra kassereren 

x Status 

Medlemstal lidt højere end samme tid sidste år.  

Enkelte regnskabsposter kort drøftet. 

x T-shirts? 

Der bestilles som tidligere år til kredsbestyrelse og udvalg. Kredskassereren  tager 
sig af bestillingen. Størrelse m.v. sendes til samme. Bestilling senest 15. maj.  

 

3: Nyt fra sekretæren 

Ikke noget at bemærke 
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4: Nyt fra udvalgene 

a: Uddannelsesudvalg 

x Nyt fra udvalget  
 
Omtalte ændringer i udvalgets sammensætning 
Der arbejdes på fuld kraft med Tranum 2018 
 

b: Konkurrenceudvalg 

x Nyt fra udvalget 

Der er uddannet flere sporlæggere. Et par stykker er videreuddannet til E spor.  6 er 
uddannet til B og A spor.  Nogle er klar, enkelte skal ud som føl en tid, inden de er helt 
færdige. Der er stadig brug for flere sporlæggere, ikke mindst til E spor. 

Problem vedrørende enkelte hundeføreres medlemsskab i flere kredse fremlagt. 
Formålet antages at være at øge egne muligheder for deltagelse i DM. Nødvendigt at 
tage op på landsplan. Ønskeligt at man kun kan have ét primært medlemsskab og 
kun repræsentere èn kreds i konkurrencer. 

 

c: Dommerudvalget 

x Nyt fra udvalget 

Der er p.t. mangel på dommere til enkelte konkurrencer, Der arbejdes på en 
løsning.  

5: Eventuelt 

Kredsformand Claus Dalsgaard til DM i Nordisk i Ribe. Vel gennemført arrangement. 
Der var dog en del hugorme i terrænet. 


