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Kredsbestyrelsesmøde 

 
d. 18. oktober, 2017 kl. 19.00 

 

på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst 

 

Dagsorden 

1: Nyt fra formanden 

 

x Nyt fra HB 

Der er lavet ny vimpel, hvor bl.a. Færøerne ikke længere figurerer. Vimplen 
kan bestilles hos sekretariatet.  

De øvrige kredse spørges, om de ønsker et kredsnyhedsbrev. Kredsens 
nyheder sendes i så fald til sekretariatet, der samler og udsender. Eventuelle 
nyheder og indslag fra lokalforeningerne sendes til sekretariatet via 
kredsformanden. 

Kunne være ønskeligt, at nyhedsbreve sendes til alle medlemmer. Gerne 
således, at man får nyhedsbrevene, medmindre man afbestiller dette.  

Agria. Der forhandles aftale om tøj til konsulenter. Der gives 10% til DcH 
medlemmer. Samme til medlemmer af DKK, opdrættere og medlemmer af 
specialklubber. Dvs. at der kan opnås indtil 40% rabat 

Kredsmappen: I stedet for E-pages påtænkes et andet system, joomag. 
Opdateringer sendes pr. mail til alle, der er tilmeldt. Nærmere følger. 

Vedtægter og orienteringer: Alt er nu gennemgået. Der bliver en ændret og 
mere forståelig ordlyd, men ingen faktuelle ændringer. Præsenteres senere 
på diverse møder og forventes fremlagt til endelig vedtagelse på landsmødet. 
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Der søges nedsat et udvalg, der skal arbejde med mulig introduktion af 
disciplinen ”nose work” . HB søger interesserede til udvalget.  

Konstitueret formand for eftersøgningsudvalget: Olav Møller. 

x Ny kredskonsulent 

Patricia Bernhardsen fra DcH Frederikshavn har meldt sig som emne. 
Konsulenterne i kredsen skal foretage valget på deres landsmøde. 

Tilbud fra Kingsmoor vedr. foder er modtaget godt af mange lokalforeninger i 
kredsen.  

2: Nyt fra kredskassereren 

Lille overskud på kurset i Astrup 

3: Nyt fra kredssekretæren 

Intet særligt at bemærke 

4: Nyt fra udvalgene 

Dommerudvalget: 

x 5 dommere er ophørt 3 nye er kommet til 
 

x Evt. info møde for at få nye dommeraspiranter. 

En informationsaften hvor man hører om uddannelsen og opgaven. Dette kunne 
være et skridt mod en løsning på dommermanglen.   

x Evt andet nyt fra udvalget 

Udvalgsmøde: Tanker om informationsmøder for hundeførerne. Evt, mulighed for at 
indsende spørgsmål på forhånd.  

Konkurrenceudvalget 

Der var afbud fra udvalgsformanden 
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Uddannelsesudvalget 

x Tranumprogrammet er ved at være på plads 
x Nye takster vedrørende dags- og aftenkurser 

5: Eventuelt 

Forplejning af dommere er meget varierende. Der bør være fokus på at sikre, at 
dommerne behandles godt, også på dette område. 

Initiativfonden gøres aktiv igen 

Nye formænd mangler af og til overlevering fra tidligere formand – kreds 3 overvejer 
mentorordning 
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