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Kredsrådsmøde  

 
Onsdag d. 8. marts, 2017 kl. 19.00 

 
 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. 

 

Referat 

Referent: Peder Søndergaard 

1: Nyt fra formanden: 

x Ekstraordinær og ordinært Landsmødet 2017. 

Gennemgang af materiale og de enkelte forslag fremsendt af Landsforeningen. 

Drøftelse af kontrol af vacc. og forsikring ved konkurrencedeltagelse. Der er ikke fuld 
tilfredshed i Kreds 1 ved at det ikke er obligatorisk mere.  Der forventes at det hurtigst 
muligt bliver et krav til HF at de skal krydse af for dette ved tilmelding i Online tilmelding. 

Målsætning drøftet. Vi mangler målsætning af markedsføring og finder ikke at forslaget om 
aflønning af formand harmonerer med at DcH frivillighedsprincip og ønsket om flere 
frivillige. 

I relation til valg af ny redaktør for DcH Bladet var der et indlæg om afskaffelse af DcH 
Bladet og erstatte det med nyhedsbreve m.m. hvilket ville givet en besparelse i 
størrelsesordenen 300.000 – 400.000 kr..  
Iflg. referat fra Kreds 2 ser det ud til at redaktøren selv stiller ? ved DcH Bladet fremtid. 
Citat af redaktøren for DcH Bladet: “ De fleste (blade) ligger I klubhusene I stedet for at de 
kommer ud til medlemmerne” hvilket jo viser den manglende interesse for det fysiske blad, 
og  ”Er tiden løbet fra bladet. Skal der laves noget elektronisk eller noget alternativt?”. 
En overgang fra fysisk information til elektronisk vil samtidig vise DcH indsats på det 
grønne område og være med til at spare på ressourcerne. 

Lokalforeningerne blev opfordret til at huske madbestilling. Deadline 09/03-17. 

x Andet nyt fra formanden 

Intet siden sidst 
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2: Nyt fra kassereren 

Intet siden sidst 

3: Nyt fra sekretæren 

Intet siden sidst 

4: Nyt fra udvalgene 

 

a: Uddannelsesudvalg 

Ændringer i udvalget fremgår af Kredsmappen. 

b: Konkurrenceudvalg 

Sporlæggerkursus i Arden. Der er kun 2 foreninger der har tilmeldt hundefører. 
Lokalforeningerne opfordres til at finde flere deltagere. 

c: Dommerudvalg 

Intet siden sidst 

5: Nyt fra kredskonsulenten 

Intet siden sidst. 

DcH Svenstrup har rettet flere henvendelser til konsulenter, men ingen konsulenter vender 
tilbage. Meget utilfredsstillende. 

6: Nyt fra lokalforeningerne 

Brønderslev: Tilgang af 42 hvalpe.  

Afholdt børnedag med stor succes. (Spørgsmål til forsikringsforhold). 

Overvejer evt. at forsøge at starte børnehold. 

Dronninglund: Startet 2 hvalpehold. 

Frederikshavn: Startet 3 hvalpehold. 
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Afholder konkurrence den 25/03. Men der er behov for flere C-tilmeldingerne. 

Ole Christensen opfordrede til at klubben evt. også tog A-hunde med i konkurrencen. 

Hjørring: 4 hvalpehold til afslutningsprøve snart. Herefter starter 5 nye hvalpehold. 

Startet et Nordisk hold med rundering. 

Startet kurser bl.a. med en DKK instruktør så der kan blive strammet op på lydighedsdelen 
hos hundeførerne. 

Kursus for HF med konkurrencenerver. 

Afholder snarest en temadag for C-hundefører for at få flere i konkurrence. 

4-kløverdag afholdes som en minikonkurrenceaften med sociale aktivitet i klubben. 

Prøver med træn-selv aftener på torsdage. Trænerne der har været på nye kurser får her 
mulighed for at lære hf nye ting. 

Hjørring får besøg af Skallerup Friskole for at de kan se hvordan man træner hund. 

Påtænker en drive-in C-konkurrence snarest. 

Hobro. 2 hvalpehold i gang. 

19/03 fællestræning med naboklubber og 02/04 lokalkonkurrence. 

Kongerslev: Afholdt generalforsamling og alle deltager blev valgt ind i et eller andet. 
Startet 1 hvalpehold. 

Lindholm: Klubbens bestyrelsesmedlem og træningsleder Kasper Ottesen blev i dec. 2016 
indstillet af bestyrelsen til at blive udnævnt til ”VIP ildsjæl 2016 for unge under 25 år”. 
Kasper blev, af udvælgelseskommiteen fra Aalborg kommune og SIFA, udvalgt til at 
modtage prisen. Det skete ved et stort arrangement i Aalborghallen den 02/03 2017. 

Løgstør: Alt går stille og roligt. 

Skagen: Startet hvalpehold med 27 hf. Har kursus med massør udefra for at fortælle lidt 
om fysisk træning af hundene. 

Svenstrup: Stille og roligt. 

Sydthy: 3 hvalpehold. Modtaget byggetilladelse af depotrum. Har afholdt Agility stævne 
med 70 deltagere. 
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Sæby: 2 hvalpehold startet. Arbejder med kommunen der ønsker ensartede kontrakter for 
alle hundeforeninger i kommunen. Kommunen ønsker at reducere træningsarealet med 
70%. Forsøger at få kommunen fra den tanke. 

Thisted: Fået tilladelse til at benytte ønskede nye arealer. Er klar til at installere barakker 
som nyt klubhus. Der er startet 2 hvalpehold. Afholder venskabsdyst 8. april. 

Thyholm: Lille hvalpehold 5-6 hf med 2 trænere. Indkaldt til medlemsmøde vedr. deltagelse 
i hundeførerweekend. Overvejer deltagelse i arrangement ”Danmarks dejligste 2017”. 

Vesthimmerland: Ny bestyrelse skal lige finde vores ben at stå på. Har fået nogle stærke 
udvalg. 2 hvalpehold nu og starter 2 mere i april. 

Aalborg: 1 hvalpehold i gang. Mangler trænere. Fået ny formand og kasserer og de skal 
lige have styr på det. 

Aalborg kommune har udsat køer, skotsk højlandskvæg, på træningsarealerne for at 
bekæmpe bjørneklo. Det giver nogle arealmæssige udfordringer som vi kæmper med. 
Arealerne med køer bliver indhegnet med strømførende hegn. 

10: Eventuelt 

Sydthy: Kredsens HF klager over pokalpolitikken der dog følger den anførte politik angivet i 
kredsmappen. Emnet tages op på næste kredsbestyrelsesmøde. 

Christian Ravn: Der er en kalenderudfordring vedr. Færøernes udmeldelse af DcH. 

Lindholm. Vi påtænker at tage WINKAS i brug. Er det evt. muligt at starte en erfa-gruppe 
hvor kassererne kan hjælpe hinanden og få det bedst mulige ud af systemet. 

WINKAS bruges pt af følgende lokalforeninger: Aalborg, Hjørring, Svenstrup, 
Vesthimmerland, Frederikshavn, Sæby, Skagen og Dronninglund. Der var en positiv 
indstilling til et samarbejde. 

 

 


