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Kredsrådsmøde  

 
Onsdag d. 13. september, 2017 kl. 19.00 

 
 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. 

 

Dagsorden 

Kredsformanden bød velkommen 

 

1: Nyt fra formanden: 

x DM i Nordisk – der mangler stadig en arrangør i Kreds 1 

Det haster med at finde arrangører. Kun tilsagn fra Lindholm.  Det må desværre 
konstateres, at arrangementet må gå videre til anden kreds 

x Nyt fra HB 

Sponsoraftale med Agria gennemgået. Den endelige aftale udsendes. 

Vedtægter og orienteringer er ved at blive opdateret med henblik på fremlæggelse på 
landsmødet i 2018 

Ansøgning om medlemsskab af Danmarks Idrætsforbund er indsendt 

Mail om pulje ”Bevægelse i Naturen” omtalt 

x Andet nyt fra formanden 

2173 medlemmer i kredsen mod 2162 sidste år  Enkelte klubber er gået frem, andre 
tilbage. På landsplan er ca. 11.000 medlemmer, en tilbagegang på 443 

Der er desværre lokalforeninger, der er i restance med kontingentbetaling til 
landsforening og kredsen. Disse er kontaktet – forventes at komme i orden 

DcH Lindholm: Status vedrørende e-pages? Der arbejdes med anden løsning. Kan 
have betydning for lokalforeninger og kredse – blade , kredsmappe m.v.  
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DcH Lindholm: Hvad er status på initiativfond?   Intet nyt. Kredsformanden følger op. 

 

2: Nyt fra kassereren 

Enkelte uoverensstemmelser mellem diverse tal og opgørelser drøftet. Ser godt ud.  Husk at 
indberette adresseændringer. Og mailændringer. Være opmærksom på at få alle 
oplysninger med.  

3: Nyt fra sekretæren 

Kredsmappen udsendes fortsat som word dokument 

4: Nyt fra udvalgene 

a: Uddannelsesudvalg 

x Status på kurser 

Grundtræneruddannelsen kører som planlagt. Ønske om mere omhu ved afbud 

Dagskursus med 81 tilmeldte giver lidt pladsproblemer . Gentages forår 18. Måske 
gentagelse af mest besøgte dele på Tranum 

Tranum 18 er ikke helt på plads. Økonomiske udfordringer. I kredsrådet var der accept 
af prisstigning 

Hjørring: Mangel på kredsinstruktører, der er ikke uddannelse før 2018.  

 

x Andet nyt fra udvalget 

b: Konkurrenceudvalg 

x Konkurrencekalender 2018 
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Udkast er udsendt – status kort drøftet  - der sendes fortsat data og input til Jens 
Rosendal 

x Andet nyt fra udvalget 

Dronninglund efterspørger at der gives 14 dages varsel vedr. aflevering af 
vandrepokaler 

Formanden for KU: Til Dronninglund og alle andre klubber, det var kort varsel – 
UNDSKYLD – MEN der står i kredsmappen bla 2 steder overstreget med gul på side 6-25, 
at de skal afleveres til KU senest 3 uger før sidste konkurrence i rengjort og velpudset 
stand. Så varslet var blot en servicemeddelelse 

c: Dommerudvalg 

x Dommermangel – problemer og mulige konsekvenser   
x Andet nyt fra udvalget 

Agria giver tøj til alle dommere. Det tidligere dommertøj må ikke bruges mere – dvs. 
tøj fra dyrekassen danmark 

Autoriserede bilag til dommerafregning skal bruges, ikke hjemmelavede 
blanketter 

Nibe: Kunne der ikke afregnes kørsel direkte til dommerne i stedet for at 
lokalforeningen lægger ud og derefter får refunderet fra kredsen. 

Giver mere sikkerhed for hurtig afregning til dommerne. 

Kredskassereren: Mulighed: Lokalforeningen sender bilag på dommerkørsel og 
kredskasserer betaler til dommer. Kan indføres fra 2018 

 

Stadig mulighed for dommer for en dag. 

5: Nyt fra kredskonsulenten 

5 nye konsulenter færdiguddannet sidste weekend 

28- 29 oktober er der konsulentårsmøde  Fjeldsted Skovkro 

16 aktive i kredsen 
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Heidi Valbjørn har været hundeadfærdskonsulent siden 2008 og kredskonsulent siden 
oktober 2015.  
 
Heidi ønsker mere tid med sin familie og 4 hunde, derfor stopper hun som 
hundeadfærdskonsulent og kredskonsulent senest pr. 31. december 2017 og gerne før. 

6: Nyt fra lokalforeningerne 

Brønderslev: Der arbejdes med jubilæum. God opstart 

Frederikshavn: Klubhus renoveret for 200000 kr. Klar til konkurrence. Der er mange hold – 
går godt 

Løgstør: Træner fortsat ude – der er nu 11 medlemmer 

Kongerslev: Har fået sponsorat til beklædning af container. 8 nye medlemmer. Klar til 
lokalkonkurrence 

Hjørring:  Stille og roligt. Har 10 deltagere til DM. 5 hvalpehold: Forbereder efterårsfest og 
generalforsamling i november 

Svendstrup:   Stille og roligt 

Lindholm: Omtalte vinsmagningsarrangement og diverse velgennemførte konkurrencer. 
Lindholm har nu lejekontrakt frem til 2027 – uopsigelig. Tilskud til ny græsslåmaskine 
omtalt. 2 nye konsulenter, 22 nye hundeførere. 1 deltager til DM 6 nye trænere på vej, heraf 
2 til rally. 

Indgået en sponsoraftale med foderfirmaet KINGSMOOR: 

1. Kingsmoor som ambassadør/sponsoraftale med 45% til 50% rabat (afhængig 
af produkter) til bestyrelsen og frivillige i klubben. 

2. Aftalen kan betragtes som et personalegode og belønning til de medlemmer i 
klubben der yder en frivillig indsats. 

3. Hvem kan få del i aftalen? Det kan f.eks.: trænere, køkkenpersonale, 
dommere, medlemmer der vedligeholder arealer og klubhuse, 
adfærdskonsulenter, bestyrelsesmedlemmer, webmastere m.m.. 

4. Bemærk at den IKKE dækker salg til de almindelige medlemmer. 

5. Klubbens eneste aktivitet i denne forbindelse er at meddele KINGSMOOR 
hvem der skal være omfattet af aftalen. Der ligger ingen fortjeneste i aftalen 
for klubben, men det kan være et incitament i tiltrækningen af frivillige ud 
over hvad klubberne yder i forvejen. 
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Kontakt: Henrik Høybye. 5051 7808 

hh@kingsmoor.dk 

www.kingsmoor.dk 

 
Da der ikke er salg til medlemmerne i aftalen kan man fortsat have en anden 
foderaftale ved siden af. 

 

Skagen: Går godt. 3 hvalpehold 100 medlemmer. Klubhus repareret.  

Støvring: Drive in konkurrence omtalt. 3 deltagere til DM  

Sæby:  Stille 3 deltagere til DM  

Hobro: 1 konsulent uddannet. Foredrag med dyrlæge om førstehjælp til hunde. 2 deltagere 
til DM Arbejdsweekend forestående  

Nibe:  Hvalpehold med max 12 førere pr. hold og altid 2 trænere. 2-3 til 
grundtræneruddannelsen næste år. 3 deltagere til DM , 1 til nordisk Terrasse ved klubhus 

Dronninglund: 10 deltagere til DM. Over 200 medlemmer giver udfordringer med trænere. 
Derfor 4 på grundtræneruddannelse 2018 Fin konkurrence med over 70 deltagere. 

  

10: Eventuelt 
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