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Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 30. august 2018 kl. 19.30 

på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst 

Referat 

 
Deltagere: Formand Christian Ravn CR, Næstformand/sekr. Peder Søndergaard PS, Kredskasserer Kim Poulsen 
KP, Konkurrenceudvalg Jens Rosendahl JR og Dommerudvalg Ole Christensen OC. 
Afbud: Uddannelsesudvalget Morten Jensen MJ (skriftligt materiale modtaget). 
 
 
Kredsformanden 
 

x HB-mødet den 23/06 2018. 
o Friluftsrådet har øget tilskuddet til DcH fra 60 – 100.000 kr./år. 
o HB ønsker at der arbejdes med DcH’s visionerne i kredsene. De vedtagne målsætninger findes 

i 255/17. 
o Landskassereren forventer at lokalforeninger skriver foreningsnummer + tilmeldte medlemmer 

samt totalt antal medlemmer ved indberetninger. 
o Det blev besluttet at DcH støtter hundeførere, der er udtaget på landshold, med 1000,- til 

rejse og ophold ved deltagelse i udlandet.  
o Der er oprettet en Ungdomsudvalg der virkelig er meget aktivt. 
o Nosework ad hoc udvalg er stoppet. Det er pt uklart hvad der sker videre. 

x DcH Bladet 
Det ser ud til at kvaliteten af indholdet i DcH Bladet er for opadgående hvilket er meget til-
fredsstillende. 

 
x Persondataforordningen 

o Kreds 1´s aftale med Landsforeningen. 
Er underskrevet og returneret til DcH’s forretningsfører. Ligger nu også på 
www.dch.kreds1.dk . 

 
x Nordisk DM2019. 

o CR har været til NU-møde, og måske er der en løsning på vej. 

x Landsforeningens årlig revision af lokalforeningsregnskab. 
o Sker ikke mere fra 2019. 

Kredskassereren 
 

Opfølgning på tilmelding af nye medlemmer til kreds/landsforening. 
x Økonomisk status. OK. 
x 110 medlemmer færre end samme tid sidste år. 
x Rallydommere er en væsentlig større omkostning end budgettere hvilket skyldes anvendelse udenbys 

dommere. Det er naturligvis positivt at der er et behov for flere Rallydommere, men lokalforeningerne 
opfordres kraftig til at finde egnede dommeremner så vi er selvforsynende i Kreds 1. Sker dette ikke 
kan konsekvensen blive at enten skal der ske egenbetaling helt eller delvis, eller også kan det blive 
nødvendigt med en kontingentforhøjelse. 
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x Status på løbende tilmelding fra de enkelte lokalforeninger. Det er stadig ikke helt OK, så formændene 

for lokalforeningerne opfordres til at tage en snak med kassererne og foretage sammenligning mellem 
indmeldt til landsforeningen og antal betalte til kredsen.  

 
Næstformand/Kredssekretær 
 

x VIP arrangement. 
o Aftale indgået med foredragsholder. 
o PS udsender indbydelse. 
o CR aftale med Brovst Sport & Kulturcenter. 

 
 
Konkurrenceudvalget. 

x Årligt sporlæggermøde afholdes i dec/jan. 
x Blank konkurrencekalender 2019 udsendes snarest, så lokalforeningerne kan søge om konkurrence-

dage. I 2019 har Kreds 1 den afsluttende Elitekonkurrence i okt., og i 2020 er der DcH DM i  
Kreds 1. 

x Kredspokalerne er indkaldt og skal afleveres på kredsrådsmødet den 13/09. 
x Der forsøges at etablere et E-sporlæggerkursus i efteråret 2018. 

 
Dommerudvalget. 

x 3 Kreds 1 dommere er udtaget til DcH-DM 2018 i Lydighed. 
x De dommere som manglede at få tøj eller byttet tøj, har fået en link fra forretningsføreren, hvor de 

skal melde ind til tøjfirmaet så får de tøjet leveret direkte fra leverandøren. 
x Dommerudvalgets begrænsning på antallet af HF og klasser ophæves fra 2019. 

 
Uddannelsesudvalget. (info modtaget skriftlig fra Morten Jensen) 

 
x Kredsinstruktøruddannelsen 

o Som det ser ud i dag så har vi fået 2 optaget på kredsinstruktøruddannelsen. 
 

x Status på Agria kurser og indhold. 
o Agria Kurserne er sat i gang, det kører under LUU og vi har ikke noget med det at gøre.  

I Kreds 1 er det Trine Solberg og Marianne Aakjær der skal afholde dem. De er blevet opfor-
dret til at få lavet et stykke papir til rundsendelse blandt lokalforeningerne, så de har mulighed 
for evt. at slå sig sammen, ellers kan det være svært at nå rundt inden for en rimelig tidshori-
sont  

 
x Hundeførerdag. 

o Invitationen til HF-dagen er sendt ud, der er dags dato 50 tilmeldt. 
 

x Tranum 2019. 
o Vi er ved at ligge sidste hånd på Tranumarrangementet. Invitation forventes udsendt medio 

oktober. 
 

x Instruktøraspirantgrunduddannelsen. 
o Vi er blevet udfordret på grunduddannelsen(GU).  

Landsuddannelsesudvalget (LUU) har givet afslag på ansøgning om dispensation for 2 meget 
erfarne og meget efterspurgte instruktører på GU. Dette afslag har medført at den ene instruk-
tør har stoppe sin gerning med den konsekvens at 2 planlagte moduler nødvendigvis måtte 
udsættes. 
LUU’s beslutning medfører ekstraudgifter for Kreds 1 og dermed lokalforeningerne, da der må 
rekvireres kredsinstruktører fra Kreds 4. 
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DcH’s Initiativfond. 

 
x På mødet 25/08 2018 blev Peder Søndergaard fra Kreds 1 valgt til formand for Initiativfondens besty-

relse og sekretær blev Maja Oxholm fra Kreds 4. 
2 ansøgninger om lån blev imødekommet. Efterfølgende er der modtaget endnu en ansøgning som 
endnu ikke er blevet behandlet af bestyrelsen.  
Der er ingen tvivl om at der er glæde over at Initiativfonden atter er aktiv. 
Møde blev holdt i en meget positiv stemning. 
Næste mødet er planlagt til afholdelse 24/02 2019. 
Trods den lange tid til næste møde opfordres lokalforeninger, der ønsker støtte til initiativer, til at kon-
takte deres kredsrepræsentant og evt. indsende låneansøgninger, da bestyrelsen, om nødvendigt, vil 
forsøge at behandle sagerne løbende. 


