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Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 17. maj 2018 kl. 19.30 
 

på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst 

Deltagere: Kredsformand Christian Ravn, Næstformand/sekretær Peder Søndergaard, Kasserer Kim V. Poulsen, DU-
formand Ole Christensen, KU-formand Jens Rosendahl og UU-formand Morten Jensen. 

Referat. 

Kredsformanden 
 

x Organisation fremover efter tidl. kredsformands exit. 
o Ekstraordinær kredsgeneralforsamling for at vælge ny kredsformand? 

Kredsbestyrelsen følger DcH Kreds 1’s vedtægter §3 der lyder sådan: 

Hvis kredsformanden fratræder eller får varigt forfald i en valgperiode, indtræder næstforman-
den som konstitueret kredsformand frem til næste ordinære kredsgeneralforsamling, hvor der 
foretages valg af kredsformand. 

Christian Ravn overtager kredsformandsposten frem til generalforsamlingen 2019. 

Næstformandssuppleant Peder Søndergaard indtræder i kredsbestyrelsen som næstfor-
mand/kredssekretær frem til generalforsamlingen 2019.  

o Udveksling af computer/printer mapper og anden Kreds 1-ejendom 

Kredsformandsudstyret ligger hos DcH Frederikshavn og Christian Ravn afhenter ved lejlighed. 

o Status DcH Frederikshavn – støttemuligheder fra Kreds 1. 

DcH Frederikshavn kontakter kredsbestyrelsen hvis der bliver behov for assistance. 

x Landsmøde 2018. 
 

o Helhedsindtryk? 
� Godt Landsmøde i en god stemning. Stemmetællerne kom virkelig på hårdt arbejde. 

o Hvad fik vi ud af det?  
� Alle ændringsforslag blev godkendt. 

o Ny kontingentstruktur? Spotforløb. Er det forelagt HB? 
� Intet nyt pt. 

o Vedtægtsændringer kreds og lokalforeninger.  
� Det forventes at lokalforeningerne implementerer de nye vedtægter på førstkom-

mende generalforsamling. 
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x DcH Årbogen 
 

o Opdatering – hvornår? 
� Næsten færdig, men afventer de sidste godkendelser i HB så de kan offentliggøres. 

x Landsforeningens fællesmøde 14/04 2018. 
 

o Tilbagemelding fra DcH's Fællesmødet. 
� Morten Jensen er fejlciteret vedr. antallet af klasser ved konkurrencer i Kreds 1. Den 

eneste begrænsning der er i antallet af klasser er at der max. må være 3 klasser i en 
kreds-/landsdækkende konkurrence i DcH Kreds 1. 

x HB-mødet den 05/05 2018. 
 

o Nyt fra HB. 

� Christian Ravn overtog HB-observatørposten i Nordisk udvalg og BHU. 
� Persondataforordning. Kredsbestyrelsen er meget tilfreds med det materiale som for-

retningsbestyrer Jan Nielsen har udsendt. 
� Møde med DKK vedr. ensretning af forholdene vedr. i Agility og Rally. 
� DcH får nyt flag med det nye slogan ¨Aktiv hund - i DcH¨ 

 
x Lokalforeningsjubilæum. 

 
o DcH Lindholm 60 år. 

� Christian Ravn deltog i festen. 
� Landsforeningen var repræsenteret ved landsnæstformand Linda Lundh. 

 
x Ny udvalgsformand for Nordisk udvalg. 

 

o Dorthe Ellegaard, DcH Kreds 1. 

x Landsforeningens årlig revision af lokalforeningsregnskab. 

 

o DcH Nibe vandt lodtrækningen i 2018 i Kreds 1. 

x Naturmøde i Hirtshals. 
 

o Efter aftale med DcH Hjørring bliver der ingen DcH deltagelse i 2018. 
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x VIP-arrangement. 
 

o Hvad og hvordan? Ideer.  

Forslag modtages gerne fra lokalforeningerne. 

Lektor Niels Villemoes – Peder undersøger. 

x Bambora. 
 

o Besøg af forretningsføreren på kredsrådsmødet, den 20. juni for gennemgang af fordele/ulem-
per vedr. Bambora. 

 
x Persondataforordningen 

 
o Besøg af forretningsføreren på kredsrådsmødet den 20. juni for gennemgang og besvarelse af 

spørgsmål 
 

Kredsbestyrelsen har arbejdet videre med skabelonerne fra Landsforeningen og tilrettet dem, 
efter bedste evne. Blanketterne sendes til lokalforeningerne så lokalforeningerne blot skal ind-
sætte kontaktoplysningerne på dataansvarlig og databehandler. Husk at der også skal laves en 
databehandleraftale hvis lokalforeningen har en ekstern databehandler f.eks. det hostingfirma 
der hoster foreningens hjemmeside. 
Når den enkelte lokalforening har indsat sine oplysninger, skal de gøres tilgængelige på lokal-
foreningerne hjemmeside.  
Et eksempel kan ses på DcH Kongerslevs hjemmeside www.dch-kongerslev.dk under emnet 
“Om os”. 
 
DcH Kreds 1’s dokumenter ligger på kredsens hjemmeside www.dch-Kreds1.dk under emnet 
“Om os”. Bemærk at der er forskel på kredsens og lokalforeningerne dokumenter. 

 
 

x Nordisk DM2019. 
 

o Der vil komme en gennemgang af arrangementet på næste kredsrådsmøde v/Dorthe Elle-
gaard. 

x Arbejdsskadeforsikring. 
 

o Landsnæstformand Linda Lundh kommer med en analyse og herefter tages der stilling til det 
videre forløb. 

  

http://www.dch-kongerslev.dk/
http://www.dch-kreds1.dk/
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Kredskassereren 
 

Opfølgning på økonomisk status og tilmelding af nye medlemmer til kreds/landsforening. 
x Økonomisk status. OK 
x Grundet nye lokalforeningskasserere tjekker kredskassereren op på tilmeldingerne af nye hundefører. 

Er der ingen bevægelser i en lokalforening siden januar/februar rettes der henvendelse til lokalfor-
eningsformanden. 

 
Konkurrenceudvalget. 

x Nye oprykningsregler i DcH program - Status/indhold/forslag.  
o Intet nyt på nuværende tidspunkt. 

x Nye tiltag på konkurrenceudvalgsområder  
o Bør kommunikeres til KKU inden evt. Nyhedsbrev. Kredsformanden bringer dette videre i 

Landsforeningen. 
x Ændrer Kreds 1 indstilling med hensyn til Kreds- contra Landsdækkende konkurrencer?  

o Ingen ændring i Kreds 1, men kredsen foreslår “betaling ved tilmelding”. 
x Sporlæggerkursus 28/04 2018  

o 5 deltagere - 3 er positive for medlemskab af Sporlæggercentralen. 
1 afventes svar fra og 1 ønsker ikke at stå i sporlæggercentralen, men kan 
spørges. 

 
Dommerudvalget. 

x Facebookaktivitet vedr. DU's beslutning om max 3 klasser til en kredskonkurrence. 
x Generel betragtning: 

o Kredsens udvalgsformænd går generelt IKKE ind i diskussioner på Facebook. 
o Er et lokalforeningsmedlem eller en tillidsperson i kredsen ikke tilfreds med en beslutning, er 

den rigtige kommandovej at man henvender sig til sin lokalforeningsformand eller udvalgsfor-
mand, der jo begge er velinformerede om beslutninger i DcH Kreds 1 via deres deltagelse i 
kredsrådsmøderne. Har de ikke den nødvendige information er det deres opgave at skaffe 
den. 

o Alle er velkommen til at skrive til KDU pr. mail du@dch-kreds1.dk , hvis man har spørgsmål. 

Der opfordres til lokalforeningsformændene om at tage ansvar og fortælle medlemmerne om de 
korrekte forretningsgangene så vi undgår unødvendige endeløse og ufrugtbare diskussionsstrenge 
på Facebook. 

x Dommeraspirantuddannelsen forløber tilfredsstillende. 

 

Uddannelsesudvalget. 
 
Obligatorisk trænerkursus nævnt af Landsforeningens UU. 
 

Ingen afklaring. 

x Status Agria kurser 

Materiale på vej. 

x Kursus med Nina Krüger afholdt. 
x Der arbejdes med indhold på TRANUM-kurset 2019. 
x Der kommer en overbygning på IPO grundtræneruddannelsen i 2018/19. 
x Der arbejdes igen i år på en hundeførerdag i DcH Kreds 1. 

mailto:du@dch-kreds1.dk
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Initiativfonden. 
 

x Hvad sker der?  
o Der er aftalt møde den 25/08 2018 i Vejen. Brev her om er udsendt til lokalforeningerne i DcH 

Kreds 1.  
 
 
Diverse 
 

x Overdragelse af filer med kredsmappen til ny kredssekretær sker i førstkommende weekend. 
x Kredssekretær mailadressen er overdraget med virkning fra dd. 
x Mails fra landsforeningen med generel information f.eks. mødereferater fra udvalg og kredse videre-

sendes af kredsformanden til medlemmerne af kredsbestyrelsen. 
x Christian Ravn gøres til administrator i DcH Kreds 1’s facebookgruppe. 


