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Kredsbestyrelsesmøde 

 
d. 7 september, 2017 kl. 19.00 

 

på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst 

 

Dagsorden 

1: Nyt fra formanden 

 

x Nyt fra HB 

HB er ved at arbejde med vedtægter og orienteringer med henblik på opdatering. 
Status kort drøftet. 

Landskassereren oplyser, at der er enkelte lokalforeninger, der mangler 
indbetalinger og opdateringer af medlemsdatabasen. 
 

x DM i Nordisk:  
 
Kun positiv tilbagemelding fra DcH Lindholm, der tilbyder at varetage rundering og 
felt 
Nordisk udvalg ønsker tilbagemelding inden 14 dage. I modsat fald vil man være 
nødsaget til at kontakte en anden kreds. 
Tages op på næste kredsrådsmøde 
 

x Henvendelse fra kredskonsulent om gave/kørsel 

Drøftet. Kredsformanden svarer kredskonsulenten 
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2: Nyt fra kassereren 

Mindre fald i medlemstallet. Enkelte mindre udfordringer men i det store og hele ok. 

 

3: Nyt fra sekretæren 

Indkaldelse til kredsrådsmøde udsendes i aften 

 

4: Nyt fra udvalgene 

 

a: Uddannelsesudvalg 

Afbud fra udvalgsformanden 

x Nyt fra udvalget 

Udvalgsmøde næste uge 

Hundeførerdag Astrup skole i oktober 

Ønske om flere dagskurser med deciderede DcH temaer 

 

b: Konkurrenceudvalg 

x Konkurrencekalender  

Den tomme konkurrencekalender udsendes snarest til lokalforeningerne. 

Vandrepokaler medbringes gerne til næste kredsrådsmøde 

 

c: Dommerudvalget 

x Tøj til dommer aspiranter 3 stk. vil kredsen betale? 
Godkendt – tages af udvalgets budget 
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x Ang. dommermangel, brev kommer senere. 
Brev gennemgået og drøftet. Vanskeligt at finde tilstrækkeligt med dommere. Der er 30 
dommere. Af disse er flere oppe i årene og dømmer få gange, Andre har selv hund, de 
ønsker at gå med. Det må forventes, at klasser fremover kan blive aflyst. Der er brug 
for mindst 7-8 dommere – det skal bemærkes, at de tidligst er klar om 2 år. Der er pt. 
ikke aspiranter næste år.  

 

5: Eventuelt 

 


