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Kredsrådsmøde  

 
Onsdag d. 20. juni 2018 kl. 19.00 

 
 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. 

 

Referat. 

 

0: DcH Forretningsfører Jan Nielsen: 

1. Bambora online betalingssystem. 

Se medsendte orientering om systemet fra Jan Nielsen. 

Der arbejdes i Landsforeningen på at lave noget fælles som forventes 

færdig i slutningen af 2019. Dette fælles system vil ikke nødvendigvis in-

deholde Bambora. 

2. Persondataforordningen. 

Jan Nielsen gennemgik baggrund og indhold i Persondataforordningen. 

Se medsendte orientering om systemet fra Jan Nielsen. 

Rigtig god orientering fra DcH’s forretningsfører og ros for de fremsendte ska-
beloner som gjorde arbejdet lettere for kredsen og lokalforeningerne. 

Jan blev under resten af Kredsrådsmødet, så han kunne få en fornemmelse af 

hvordan det foregik i DcH Kreds 1. 

1: Nyt fra formanden: 

1. Status kredsbestyrelse 
 

Orienterede om ændring på posterne i bestyrelsen efter kredsforman-

dens stop i DcH. 

Kredsformand  Christian Ravn. 

Næstformand/sekretær Peder Søndergaard. 
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2. Forholdsregler med økonomi 
 

Det anbefales at lokalforeningsformændene som minimum får ”kik”-ad-

gang til foreningens konti både for at beskytte kassereren, men også lo-

kalforeningens økonomi. 

 

Evt. kan man give formanden har fuld adgang til alle konti. Dette skal 

ses på baggrund af at med de mange bankregler der skal overholdes ved 

kassererskift, kan man sikre at udbetalinger fortsat kan ske løbende. 

 

3. Medlemstal 
 

Lille stigning i medlemstallet i DcH Kreds 1 i forhold til tidligere. 

 

4. Landskassereren/udbetaling 
 

Alle formelle tiltag vedr. overdragelse af Landsforeningens økonomi er nu 

overstået mellem den tidligere og den nye landskasserer, så det er nu 

muligt at klare alle kommende udbetalinger. 

 

5. DM Nordisk 2019 
 

Kreds 1 mangler stadig at kunne meddele en arrangør og lokalforenin-

gerne opfordres endnu en gang at påtage sig opgaven evt. som et fæl-

lesprojekt. 

 

6. DcH Blad 3/18 
 

Bladet er nu udsendt og klar online. 

 

7. DcH Håndbogen. 
 

Bemærk navneforandringen fra Årbog til Håndbog. 

 

Håndbogen er nu opdateret med ændringer vedtaget på Landsmødet 

2018. 

 

Lokalforeningerne er gjort opmærksom på at få deres vedtægter justeret 

med de obligatoriske ændringer. Kan godt vente til førstkommende ge-

neralforsamling. 
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Husk at Kredsformanden skal modtage en kopi efter rettelse. Dette bety-

der at alle 22 lokalforeninger skal sende deres nye vedtægter. 

 

8. VIP aften – Mulige datoer 3/10 eller 10/10. 
 

Et muligt emne kunne ikke på de ønskede datoer, så der arbejdes videre 

med arrangementet. 

 

9. Nyt agilityberegnerprogram. 
 

Ny aftale med DKK er på vej. 

 

10. Nordisk NM i Liperi Finland 2. weekend i september. 
 

Ingen HF med fra Kreds 1, men 2 dommere (Allan Iversen og Morten 

Jensen deltager). 

 

11. Forsikringer – opmærksomhedspunkt 
 

Landsnæstformand Linda Lundh undersøger problemstillingen grundet for 

mange skadesanmeldelser. 

 

2: Nyt fra kassereren 

Kredskassereren mangler indbetalinger af kredskontingent for 64 medlemmer i 

forhold til Landsforeningens optegnelser. Lokalforeningerne opfordres til at 

tjekke om deres indbetalinger til Kreds 1 stemmer overens med det faktiske 

antal medlemmer og herefter få indbetalt de manglende. 

3: Nyt fra sekretæren 

Kreds1's hjemmeside og mailservice administreres i dag af Surftown A/S. 

Surftown A/S er nu blevet en del af Zitcom, som også ejer UnoEuro. 

Zitcom flytter Kreds1's hjemmeside og mailservice fra Surftown A/S til Uno-

Euro. 

Flytningen er fuldautomatisk og planlagt til d. 3. juli 2018 kl. 00:30:00. 

Skulle der, mod UnoEuro's forventning, konstatere problemer i korrespondan-

cen med Kreds1's mailadresser eller anvendelsen af hjemmesiden www.dch-

kreds1.dk så kontakt webmaster@dch-kreds1.dk eller en besked på til.nr. 

6068 4069. 

http://www.dch-kreds1.dk/
http://www.dch-kreds1.dk/
mailto:webmaster@dch-kreds1.dk
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4: Nyt fra udvalgene 

a: Uddannelsesudvalg 

Afholdt kursus med Nina Kruger (fri ved fod). 

Grundtræneruddannelsen kører som forventet. 

7/10-2018 afholdes igen en Hundeførerdag. 

b: Konkurrenceudvalg 

Afbud fra Jens Rosendahl. 

Konkurrencekalenderen på hjemmesiden er tilsyneladende ikke opdateret. 

c: Dommerudvalg 

1. Konkurrencer i fremtiden, her tænkes på hvordan får vi dommer-
aspiranter. 

Der kom forslag om reklameskriv fra DU til Lokalforenin-

gerne med jævne mellemrum. 

OCC meddelte at der er mulighed for at følge en dommer 

under en konkurrence. (dommer for en dag, kan prøves 

et par gange). 

Kredsen opfordrer Landsforeningen til at få fremstille di-

verse promoveringsmaterialer f.eks. med hjælp fra elever 

på tech-college eller universiteternes medielinjer.  

Christian Ravn og Jan Nielsen bærer dette videre til 

HB/LDU. 

 

2. Konkurrencer i 2019 i Kreds 1. 
 

I 2019 kan der arrangeres konkurrencer i Kreds 1 med 

alle de klasser lokalforeningerne ønsker. Altså ingen re-

striktioner som i 2018.   

 

3. Forslag/mangler i konkurrenceprogram. Evt. et mere populær C-
program. 

 

Alle er velkommen til at komme med forslag til LDU og 

LKU. 
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4. Lokalforeningens ansvar ved afholdelse af konkurrencer (div. 
blanketter). 

 

Læs generelle regler i konkurrencebogen. Sørg for at de 

nødvendige blanketter tilstede. 

 

Hvis disk/bortv. skal LKU have besked indenfor 24 timer 

grundet en ”her og nu” 30 dages karantæne. 

 

Alle blanketter ligger på Landsforeningens hjemmeside. 

 

5. Afmærkning af konkurrence spor. 
 

Der afprøves med grisespray på sporene ved Sommer-

konkurrencen i Sæby.  

LKU har afprøvet ved 2 konk. Og gør det igen ved endnu 

2 konk. Før der tages en beslutning. 

 

6. Lokalkonkurrencer på DcH online 2019. 
 

Lokalkonkurrencer forventes også at skulle oprettes på 

DcH-online i 2019 af hensyn til sikkerheden ved kontrol 

af oprykninger til ny klasse. 

5: Nyt fra kredskonsulenten 

Orienterede om uddannelse af nye konsulenter. 

Aspiranter skal have gennemgået grundinstruktøruddannelse med 
overbygning og have 6 års erfaring med hunde hvoraf  de sidste 4 
år skal være som aktiv træner efter uddannelsen. 

Der er ”sorte huller” i konsulentdækningen i Kreds 1.  

Ny uddannelse sker i efteråret 2019, så send allerede nu indstillin-
ger til kredskonsulenten med kopi til Landskonsulentudvalget. Find 
skema på Landsforeningens hjemmeside. 
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6: Nyt fra Landsudvalgsmedlemmer 

x BHU  - Morten Jensen 

Udtagelse i Langå 2 IPO udtaget 

Skyts: 3 blev udtaget i 1 omgang og der skal endnu en 
udtagelse til. Næste udtagelseskonkurrence afholdes  
01/07. 

Overbygningen på IPO starter i efteråret. 

x LKU  - Poul Graversen 

Der kommer ændringer i orientering 74 og 75. 

74 - Det bliver kun resultater fra konkurrencer som er til-

meldt online, der kan bruges til oprykning og DM m.m. 

75. - Konkurrencetilmeldinger deles op i tre perioder og 

samt at landsdækkende konkurrencer bliver efter ”først 

til mølle princippet”. Dette er et ønske fra kredsformæn-

dene.  

x Nordisk - Dorthe Ellegaard 

Afbud. 

x Initiativfonden   - Peder Søndergaard 

Der er møde 25/08. 

Er der ansøgninger så indsend dem så jeg har dem i 
hænde 3 uger før mødedatoen. 
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7: Nyt fra lokalforeningerne 

Følgende lokalforeninger var tilstede:  

Brønderslev, Dronninglund, Frederikshavn, Han Herred, Hjørring, Hobro, Kon-

gerslev, Lindholm, Løgstør, Nibe, Skagen, Støvring, Svenstrup, Sydthy, Thy-

holm og Vesthimmerland. 

Følgende lokalforeninger har meldt afbud: 

Arden og Sæby  

Følgende lokalforeninger deltog ikke: 

Hadsund, Morsø, Thisted og Aalborg. 

Generelle kommentarer. 

Forårets konkurrencer godt overstået. 

Er klar til efterårets konkurrencer. 

Enkelte lokalforeninger har travlt med aktiviteter i forb. med koncerter og dyr-

skuer. 

Starter hvalpehold op efter sommerferien. 

Flere lokalforeningerne arbejder med mange lokale kurser i efteråret. 

Der er venteliste i flere lokalforeninger. 

Specifikke kommentarer. 

DcH Hobro har udnævnt deres 1. æresmedlem. 

DcH Støvring har indført kontingentfrihed for trænerne. 

DcH Nibe har indhentet tilskud på 15.000 kr. til møbler og ligeledes til en flag-

stang. 
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8: Eventuelt 

Hjørring. 

Trænere kan tilmelde sig kurser udenom foreningen. Kan give en økonomisk 

overraskelse. Hvordan klares dette i andre foreninger? 

Det opfordres til at den enkelte lokalforening laver interne regler for trænernes 

tilmelding til kredsens kurser, så det bliver muligt at styre økonomien. Kred-

sens UU fortsætter sin nuværende procedure ved annoncering af og tilmelding 

til kurser. 

Eliteklassekonkurrencer.  

VI synes, at de der er udtaget til E-turnering, skal bagerst i rækken når der er 

tilmelding til øvrige Eliteklassekonkurrencer. 

På den måde ville der for andre være bedre mulighed for at komme til en af de 

meget få konkurrencer der afholdes i kredsen. 

  

Evt. at lokalafd. har ret til at give egne HF 1. prioritet. 

  

Man bør overveje om det fortsat er Landskonkurrencer eller Kredskonkurrence 

man fremover afholder. 

  

Nibe. 

Agriakursus - hvad er indholdet? 

x En lokalforening anmoder om et Agiakursus.  

x Indeholder grunduddannelsesopfriskningskursus for instruktører med 

erfaringsudveksling. 

Må sige nej til mange og har lang venteliste.  

Kan man lave noget andet? Spotforløb eller lignende? Ikke mulig pt.. 

Kan man tegne en eendagsforsikring i DcH. 
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Kommende aktiviteter: 

23/06 – HB-møde 

25/08 – HB-møde 

30/08 – Kredsbestyrelsesmøde 

13/09 – Kredsrådsmøde 

16/09 – HB-møde 

22-23/09 – DM Kreds 2 i Herning. 


