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Kredsgeneralforsamling d. 15/02 2017 kl. 19.00 
i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. 

 
 

Referat 
 
 
 
1.  Valg af Dirigent 
 

John Bermann, DcH Hjørring foreslået og valgt. Dirigenten 
afklarede generalforsamlingens lovlighed og gik derefter 
over til den øvrige dagsorden. 

 
2.  Beretning 
 

x Formandens beretning 
 

 Kredsformand Dorte Ellegaard havde ikke tilføjelser til den 
udsendte beretning. Der var ikke spørgsmål til denne, 
hvorefter beretningen var godkendt. 

 
 

x Udvalgsformændenes beretninger 
 

 Formanden for dommerudvalget Ole Christensen, DcH 
Kongerslev, havde ikke tilføjelser til den udsendte 
beretning. Der var ikke spørgsmål til denne, hvorefter 
beretningen var godkendt. 

 
 Der forelå afbud fra formanden for konkurrenceudvalget, 
Jens Rosendahl fra DcH Arden. Der var ikke tilføjelser til den 
udsendte beretning. Der var ikke spørgsmål til denne, 
hvorefter beretningen var godkendt. 

 
 Formanden for uddannelsesudvalget, Randi Sølvkær 
Andersen, DcH Sæby, havde ikke tilføjelser til den udsendte 
beretning. DcH Hjørring manglede noget om kommende 
stopprøver i grundtræneruddannelsen. Desuden hvad 
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forskellen er på kredsinstruktører og kreds 1 instruktører. 
Og hvad der stilles af krav til instruktørerne fremover.  
UU: Det er målet, at alle på sigt bliver kredsinstruktører. 
Opgaven kommer til at ligge hos det kommende 
uddannelsesudvalg og den nye kredsbestyrelse.  
Der var ikke flere spørgsmål, hvorefter beretningen var 
godkendt. 

 
 
3.  Kassereren aflægger regnskab 
 

Kredskasserer Kim Poulsen, DcH Brønderslev, fremlagde 
det reviderede regnskab. Der var ikke spørgsmål til dette, 
hvorefter regnskabet var godkendt. 

 
 
4.  Indkomne forslag 
 
  Der var ikke indkommet forslag. 
 
      
 
5.  Fastsættelse af kontingent for næste år, herunder budget for 
Indeværende og næste år. 
 

Kredskasserer Kim Poulsen, DcH Brønderslev, fremlagde 
budget for 2017 og 2018. Der blev foreslået uændret 
kontingent til kredsen, kr. 165. Der var ikke bemærkninger 
til hverken budget eller kontingent, hvorefter budgettet er 
godkendt og kontingentet for 2018 er fastsat til kr. 165. 

 
6. Valg af kredsformand 

 

Det lykkedes ikke at finde en ny kredsformand i denne 
omgang, men der afholdes Ekstraordinær 
Generalforsamling den 08/03 hvor vi forsøger igen.  
Næstformanden i DcH Kreds 1, Christian Ravn , DcH 
Løgstør, fungerer som kredsformand indtil en ny er valgt. 

  

https://www.facebook.com/christian.ravn.10
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7.  Valg af udvalgsformænd 
 

x Form. for Kredsens Uddannelsesudvalg 
 

   Morten Jensen fra DcH Dronninglund blev nyvalgt 
 

x Form. For kredsens Konkurrenceudvalg 
 

   Jens Rosendahl fra DcH Arden blev genvalgt 
 
8.  Valg af Revisor 1 
 
   Birgit Fauerskov fra DcH Vesthimmerland blev nyvalgt 
 
   
 
9.  Valg af Revisorsuppleant 1 
 
  Irma Lahrmann fra DcH Nibe blev nyvalgt 
 
 
10. Valg af Kredsens ordensudvalgsmedlem 
 
  Michael Brandenhoff fra DcH Sæby blev nyvalgt 
 
 
11. Valg af Kredsens medlem af initiativfonden 
   
  Peder Søndergaard, DcH Lindholm blev nyvalgt 
 
 
12.  Eventuelt. 
   
 
Dorte Ellegaard: Alle kandidater må meget gerne henvende sig, hvis de har 
spørgsmål til opgaven som kredsformand. Også muligt at henvende sig til den 
foregående kredsformand, Peder Søndergaard. 
 
Dorte Ellegaard: Orientering vedrørende landsmødet. Mødet bliver i 2017 i 
Vejen Idrætscenter. Indebærer en betydelig besparelse. Der kommer et 
ekstraordinært landsmøde umiddelbart før det ordinære landsmøde. Der 



  

Sekretær/Næstformand Kreds 1 
Christian Ravn • Livøvej 51 • 9681 Ranum 
Tlf.:  41827785 • Sekretaer@dch-kreds1.dk 

    18.02.2017 

kommer to forslag fra hovedbestyrelsen. Det ene forslag indebærer, at hvis 
der kun er en kandidat til landsformandsposten, skal denne have mindst 50 % 
af stemmerne ved en skriftlig afstemning. Landsformanden genopstiller ikke. 
Der er ikke for indeværende kandidater. 
Det andet forslag indebærer valg af både formand og næstformand. Der 
lægges op til et honorar til landsformanden. Der er tale om frikøb, ikke 
aflønning. Bliver helt sikkert nødvendigt for at tiltrække kandidater til den 
omfattende opgave. 
Der er ordinært formandsvalg i kreds 3 og 5 samt et ekstraordinært 
formandsvalg i kreds 6 
Dorthe Ellegaard er indtrådt som suppleant for landskassereren. 
 
DcH Vesthimmerland: Efterlyste en reaktion fra dommerudvalget på en 
konkret henvendelse foranlediget af nogle hundeføreres oplevelser med 
dommere. Dommerudvalget følger op på sagen ved snarest given lejlighed. 
Opfordrer til at nedlægge protest på dagen. Det vil gøre det lettere at finde en 
god løsning. 
 
Konkurrenceprogrammet findes nu i trykt form og kan købes. 
Dommerudvalget: DcH Vesthimmerland har tilbudt at arrangere en E-
konkurrence d. 17. juni. Dette er godkendt i kredsbestyrelsen. 
På dommermødet i forrige uge blev drøftet, at vi på et kredsrådsmøde havde 
opfordret lokalforeningerne til at skære ned på deltagerantallit i A og E-
klasserne. Det gav anledning til, at der fremkom et par forslag til afvikling af 
følgende forslag fra deltagerne. Evt. 2 konkurrencer samme dag med to 
dommerhold eftersøgning og sporene i disse klasser. Der arbejdes videre med 
forslaget. Også overvejelser om lodtrækning ved fordeling af hundefører på 
samme dommerhold i A og E-klassen. 
Dommerudvalget vil gerne af hensyn til nye lokalforeningsformænd og 
konkurrenceansvarlige gennemføre forløb, der kan klæde de pågældende på til 
at kunne gennemføre en konkurrence på rette vis. 
Der efterlyses dommeraspiranter i både lydighed og rally. 
Der er stadig ledige pladser på informationsmødet 1. marts i Brovst Det 
handler om ændringer i konkurrenceprogrammet. 
Konkurrenceprogrammet findes nu i trykt form og kan købes. 
 
Kredskonsulenten: En af de 6 konsulentaspiranter er stoppet. De øvrige vil 
gerne bruges mest muligt. Det er en del af deres uddannelsesforløb. 
Der er eksamen 8. september.  
 
DcH Hobro: Omtalte et meget vellykket arrangement i Plantorama, hvor DcH 
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fik en meget god eksponering. DcH Hobro er inviteret igen til næste år. 
 
Kredssekretær Christian Ravn takkede Dorte Ellegaard for et rigtigt godt 
samarbejde og en fantastisk indsats i kredsbestyrelsen med inddragelse af en 
række indlæg på Facebook.  Der blev overrakt en gave fra kredsen.  
 
Dorte Ellegaard takkede kredsrådet for et godt samarbejde og nævnte, at 
noget at det vigtigste er, ikke at efterligne den foregående formand, men at 
være sig selv. 
 
Derefter overrakte Dorte Ellegaard gaver til den afgående formand for 
uddannelsesudvalget, Randi Sølvkær Andersen, med stor tak for indsatsen. 
Der var også en gave til John Bermann for indsatsen som dirigent. 
 
Peder Søndergaard, DcH Lindholm, overrakte ligeledes en gave til Dorte 
Ellegaard med tak for samarbejdet. og indsatsen 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen 
var slut. 

 


