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Kredsrådsmøde 

Onsdag d. 14. november 2018 kl. 19.00 
i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. 

 
REFERAT. 

 
1. Kredsformanden 

x Nyt fra HB 

Sidste HB møde handlede mest om behandling af budgetter. 

HB stiller forslag på kommende Landsmøde om at Initiativfonden og Jubilæumsfon-
den skal dele Jubilæumsfondens del af DcH’s overskud. 

HB har fået tilbud fra Winkas om et regnskabsprogram som behandles senere. 

x Medlemstal 

374 flere end på samme tidspunkt som sidste år. 

x Nyt blad 

Rigtig godt indhold og et levende blad med gode emner. 

x DM 2018 

Kreds 1. fik 5 podiepladser 

IPO: 2. plads til Jane Skjødsholm 

SPH: 1. plads til Lise Lotte Nielsen og 3. plads til Eva Dybro 

B-klassen: 3. plads til Elke Reimer 

E-klassen: 3. plads til Martin Nielsen 

Fine pladser og et godt arrangement. 

x VIP aften 2018 

Godt foredrag og fine tilbagemeldinger. 
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x Dispensationsmulighed i fremtiden 

Det forventes at der bliver mulighed for dispensation for skadede hunde, så de kan 
deltage i konkurrencer i DcH. 

x Kalender 2019/20 

Møder ligger fremover om onsdagen. Kommer i kredsmappen. 

x Kredsrådsvedtægter 

Udkast sendt til kredsbestyrelsen. 

x Lokalforeningsvedtægter 
o Tilretning af lokalforeningsvedtægter efter Landsmødet 2018. 

Standardvedtægterne udsendt i WORD format så det skulle lette lokalfor-
eningens arbejde. 
Husk efter vedtagelse at sende et eksemplar til kredsformanden og Landsfor-
eningens forretningsfører. 

x Kredsgeneralforsamling 

Der er mange på valg og der skal bl.a. vælges kredsformand. 

o Konst. Kredsformand Christian Ravn (modtager genvalg).  
o Konst. Kredssekr./næstformand Peder Søndergaard  (nyvalg).  
o UU-formand Morten Jensen   (modtager genvalg).  
o KU-formand Jens Rosendahl   (modtager genvalg).  
o OU-medlem Michael Brandenhoff  (modtager genvalg). 
o IF-medlem Peder Søndergaard   (modtager genvalg).  
o Revisor 1 Birgit Fauerskov  (Nyvalg)  
o Sup. Revisor 1 Irma Lahrmann  (modtager genvalg) 

x Forsikring ved endagsarrangementer 

Helst medlemmer af DcH, men man kan deltage i et sådan hvis man kan fremvise 
en udvidet ansvarsforsikring. Gælder kun ved eendags – eller weekendarrangemen-
ter. 

2. Kredskassereren 
 

x Indbetaling for medlemmer. 
 

Kredskassereren viste en oversigt der fastslog at der manglede indbetalinger til 
kredsen for 60 medlemmer. 
 
Kredskassereren sender mail til de lokalforeninger der er i restance. 
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Kassereren opfordrer lokalforeningerne til at betale fakturaer fra kredsen inden den 
angivne seneste betalingsdag. 

 
 

3. Næstformand/Kredssekretær 
 

x VIP 2019. 
Finder sted i Brovst den 09/10 2019 kl. 18.00. Foredragsholder bliver Nils Villemoes 
med emnet ” Ledelse, udvikling, strategi og samarbejde - kort sagt BØVL!”. 

 
4. Nyt fra udvalgene  

 
Uddannelsesudvalget. 

 
Afbud fra Morten Jensen. Lotte Friis Thomsen informerer. 
 

x Tranum 2019. 
o Status: 55 tilmeldt. 

K1 Rundering: 6 
K2 Forening: 3 
K3 Spor: 10 
K4 IPO: 7 
K5 Eftersøgning: 10 
K6 Dogparkour: 11 
K7 Agility: 8 

 
x Instruktørgrunduddannelse 2019 ( IGU ). 

o Status: 15 tilmeldt. 
5 på Lydighedsoverbygning 
1 på Rally overbygning 
2 på Familiehund overbygning 

 
IPO overbygning kommer til februar 2019. 

 
Agria-kurser. 
Kredsinstruktørerne Trine Soelberg og Marianne Aakjær orienterede. 
 
Landsformand har sikret sponsorat fra Agria forsikring og de penge skal bruges til 
kurser om fastholdelse af medlemmer, unghunde og hvalpe m.m. 
Indbydelse blev sendt til lokalforeningerne i maj 2018. 
 
Det er et bundet program som kredsinstruktørerne ikke kan fravige. Dvs. der kan 
ikke stilles ønske til indhold. 
 
Kurset er en blanding af teori og praktik. 
 
Lokalforeningerne skal selv arrangere evt. sammen med andre lokalforeninger. 
 
Der kan klares op til 30 trænere pr. seance. 
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Første kursus i Kreds 1 starter den 01. december 2018. 

 
Konkurrenceudvalget. 
 

o Konkurrencekalender 2019 (bilag udsendt med dagsordenen) 
 

Kalenderen blev tilrettet på enkelte punkter. 
 

Det har været ret nemt at få kalenderen til at gå op. 
 
DcH Vesthimmerland kommer evt. med en eftertilmelding til konkurrenceka-
lenderen. 
 
Forslag om en bedre spredning af konkurrencer, på sigt, i samme klasse da 
der er en tendens til at der opstår for store ”huller” hvor der ikke er konkur-
rencer i den enkelte klasse. 
 
Der må meget gerne komme flere A- og E-konkurrencer.  

 
Skal vi have kreds- eller landsdækkende konkurrencer?  
Det er nu op til den enkelte lokalforening at beslutte hvilken type de vil til-
byde i 2019. 
 
Konkurrencer må gerne lægges op i DcH Online 31/12 2018. 

 
o Konkurrencegebyrer 2019 (bilag udsendt med dagsordenen) 

Ud fra det udsendte bilag der viste deltagergebyrer i de andre kredse blev 
det besluttet at Kreds 1 lægger sig tæt op ad Kreds 2 og 3’s gebyrer. 
A-kl. hæves fra 175 kr. til 250 kr. i 2019. 
E-kl. hæves fra 200 kr. til 250 kr. i 2019. 
Rally, 2. start/åben klasse sænkes fra 75 kr. til 50 kr. i 2019. 
 

Sporlæggercentralen 
 
Fungerer rigtig godt og fortsætter i 2019. 
 
Poul Gravesen: Orienterede om den nye versioner af OR 74 og 75.  

 
 I Landsdækkende konkurrencer gælder ”først til mølle” princippet. 
 I kredskonkurrencer har lokalforeningerne frit spil. 
 
 Kredsmappen tilrettes. 
 

Betaling af tilmeldingsgebyr. 
 
 Da der er erfaring med at en del hundefører melder sig til rigtig mange konkurren-

cer i starten af året, for så at framelde sig, af forskellige årsager, når man nær-
mer sig konkurrencedatoen, og derfor måske har udelukket andre fra at tilmelde 
sig er det besluttet at: 
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o det er OK hvis lokalforeningerne, i deres invitation anfører at betaling skal følge 

tilmelding og i modsat fald vil tilmeldingen blive slettet. 
 

o Indbetalte deltagergebyrer vil IKKE blive tilbagebetalt med mindre hundeføre-
ren kan fremsende lægeerklæring der begrunder et afbud. Dette er uafhængig af 
hvornår afbuddet kommer. 

 
Mentorordning. 

Der laves ikke en mentorordning, men man kontakter kredsbestyrelsesmed-
lemmer hvis der er spørgsmål. 

 
Dommerudvalget. 
 

x Opfølgning på spørgsmål vedr. Rally (kørsel) på sidste KRM. 
 

Dommerpåsætning sker gennem Lands Rally Udvalget (LRU) den 3. 
weekend i januar. Formanden for kredsens konkurrenceudvalg sender 
konkurrencekalenderen til LRU og lokalforeningerne må meget gerne 
sendes indbydelserne til samme sted gerne med forventet antal delta-
gere. 
 
Onsdag, den 30/01 2019 er der møde hos DcH Brønderslev. Det forven-
tes at alle lokalforeninger der har RALLY på programmet deltager i dette 
møde. Andre interesserede lokalforeninger er også velkommen. 
Der sendes indbydelse ud i december til alle lokalforeninger. 
 

 
Tilmelding vil skulle ske via NemTilmeld. 

 
x Nyhedsbrev fra KU 4. november 2018 Post nr. 314/18 vedr. markering 

på spor. 
 

Poul Gravesen orienterer om anv. af ”grisespray/kridt” på Spor. Se Ori-
entering nr. 74.  Et forsøg der løber i 2019. 
 
Husk tilbagemelding til LDU. 
 
Dommeraspiranter. 
 

o Der er p.t. 1 ny dommeraspirant i 2019, og der må gerne komme 
flere. 

 
5: Nyt fra kredskonsulenten  
 
 13 aktive konsulenter i Kreds 1. 
 
 +300 indberetninger pt. fra Kreds 1. 
 

 Konsulenterne har deltaget i flere arrangementer i Kreds 1. 
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 Der kan godt bruges nye konsulenter, så klubberne opfordres til at 
se sig om efter egnede emner. 

 
 
6: Nyt fra Landsudvalgsmedlemmer  

 
• BHU - Morten Jensen  
 

Afbud 
 
• LKU - Poul Graversen  
 

Orienterede om nye oprykningsregler for C- og B-hundefører  
 

• Nordisk - Dorthe Ellegaard  
 

Afbud 
 

• Initiativfonden - Peder Søndergaard 
 

Fundats moderniseret. Bliver offentliggjort 01/01 2019.  
 

7: Nyt fra lokalforeningerne  
 

Følgende lokalforeninger var indkaldt:  
Brønderslev, Frederikshavn, Han Herred, Løgstør, Hjørring, Kongerslev, Lindholm, 
Morsø, Svenstrup, Skagen, Støvring, Sydthy, Sæby, Thisted, Thyholm, Vesthimmer-
land, Hadsund, Aalborg, Arden, Hobro, Nibe og Dronninglund. 
 
Følgende lokalforeninger har meldt afbud: 
  
Sæby, Vesthimmerland, Dronninglund 
 
Følgende lokalforeninger deltog ikke:  
 
Morsø og Hadsund 
 
Generelle kommentarer.  
Alle lokalforeninger har lige, eller skal lige have lokalkonkurrencer i forbindelse med 
årsafslutning. 
 
 
Lokalforeningsspecifikke kommentarer.  
 
Brønderslev. Rallyafslutningskonkurrence afholdt særskilt for om muligt at skabe 

lidt mere opmærksomhed om denne sportsgren. 
 
Frederikshavn.  Nordjysk mesterskab gik godt, og det afholdes også næste år. 
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Han Herred.  Formand har stadig orlov. 20 hvalpe til hvalpetest. 
 
Løgstør.  God afslutningskonkurrence og der kommer generalforsamling i løbet 

af et par uger. 
 
Hjørring.  Planlægger Nordisk 2019. Generalforsamling sidst på måneden. 
 
Kongerslev.  Intet specielt. 
 
Lindholm.  Mange C-hunde til lokalkonkurrence. Hvalpeafslutning lørdag med ca. 

30 deltagere. 
 
Svenstrup. Intet specielt. 
 
Skagen. Skal have flyttet konkurrencen i 2019 da afdelingen har 50 års jubi-

læum.  
Har problemer med klubhuset der er ved at være gammel og slidt. 

 
Støvring.  Fokus på fastholdelse af trænere og genopstart af trænereder har 

holdt pause.  
Fuldtidstrænere samt deltidstrænere/trænerassistenter der ikke træ-
ner egen hund i klubben gøres kontingentfri.  
Deltidstrænere/trænerassistenter der træner egen hund i klubben er 
fri for træningsgebyr. 
Klubben afholder udgifterne til Landsforeningen og Kredsen. 
Vi ønsker et synligt trænerudvalg der er i konstant dialog med træ-
nerne.  
Instruktøraften med fokus på træning og socialt samvær på tværs af 
programmerne. 
Tiltag der har fået trænerstaben tilbage på ca. 25 som den var for 2-
3 år siden. 
Hvalpe- såvel som fortsætterhold får kursustilbud hvor alle er garan-
teret 24 gange træning. Herefter kan de fortsætte hvis der er plads 
ellers komme de på venteliste. 

 
Sydthy.  Afslutning lørdag og mandag. 
 
Thisted.  Har afholdt lokalkonk. og julefrokost. 3 nye trænere. Hvalpeafsl. på 

søndag. 
 
Thyholm.  Afholdt venskabsdyst. Hvalpetest med 11 hvalpe. Opstarter ung-

domshold. 
 
Aalborg.  Formand stoppet. Der er en del opsamlinger der skal foretages. Der 

skal være fokus på fællesskab på tværs af programmerne. 
 
Arden. Klubhus isoleres. Alle hold fyldt op. Afslutning den 09/12. 2 nye aspi-

ranter til IGU. 
 
Hobro.  Deltaget i venskabskonkurrence i Mariager med stor succes.  
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10.000 kr. modtaget fra Jutlanderbank til vedligeholdelse.  
Lejemålet er opsagt fra 30/12 2020.  
Afslutning på søndag.  
Vi har 7-8 deltager i Agriakursus i Hadsund 01/12 2018.  
Har allerede et fuldtegnet hvalpehold til opstart i februar. 
 

Nibe.  Lokalkonk. i sidste weekend. Ikke så mange deltagere som ønsket. 
Klubhustaget er utæt. Kommunen konsulteret. Evt. laves et nulener-
gihus.  
Vil lave lydighed på tværs af alle grene. 

 
8: Eventuelt  
 

Nibe har haft en uheldig oplevelse med OLIVERS hundefoder i forbindelse med en evt. 
sponsoraftale. 
 
Herefter sluttede kredsrådsmødet med udlevering af julegaver til alle fremmødte. 

 
17-18 nov. Formandsmøde. 
05/12 Budgetmøde 
23/01 Kredsbestyrelsesmøde. 
20/02 Kredsgeneralforsamling 


