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Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 31. oktober 2018 kl. 19.00 

på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst 

Referat 

Kredsformanden 

x Nyt fra HB 
x Opfølgning på DM.  

x Vandrepokaler fra DM udleveres efterfølgende på næste formandsmøde. 
x Forretningsfører Jan Nielsen har lavet en Guide til Biathlon. Den kommer til at 

ligge på hjemmesiden. 
x Der arbejdes stadig med visioner og målsætning.  Nogle udvalg og kredse er i 

gang. 
x Én bortvisning af HF ved DM p.g.a. at hunden havde en fysisk mangel. 
x 5 podiepladser ved DM til DcH Kreds 1. 

 
x Der er igen oprettet et nyt Noseworkudvalg der skal have møde den 10/11 2018. 
 
x HB vil på næste Landsmøde stille forslag om at Initiativfonden og Jubilæumsfon-

den deler Jubilæumsfondens årlige kapitaltilførsel så administrationsudgifterne i 
Initiativfonden ikke tærer på fondskapitalen.  
 

x Begrebet ”Sekundære medlemmer” var gledet ud af vedtægterne men tages op 
igen på næste landsmøde. 
 

x Merit for Kredsinstruktører drøftet og HB tager det op med LUU. 
 
x Færøerne har, mod betaling, deltaget i konsulentuddannelse. 
 
x Det er bemærket at kreds 3 har forhøjet sine konkurrencegebyrer.  

 
x Nyt DcH Bladet. Ros for indhold. 

 
x VIP-aften. Mange positive tilbagemeldinger.   

 
o Bestyrelsen besluttede at vi allerede nu ville forsøge at hyre Niels Villemoes til 

VIP 02/10 2019.    Peder laver en aftale.  
 
x Ny bekendtgørelse om Dyrevelfærd kunne betyde at der muligvis kunne indeholde mu-

lighed for at få dispensation for kuperinger af medicinske årsager. 
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x Kalender 2019/2020 (bilag fremsendt) 
 

o 27/02 flyttes til den 28/02 
o 28/08 flyttes til den 21/08 
o Tilrettes og lægges i Kredsmappen.    Christian 

x Kredsrådsvedtægter 

Tilrettes og gøres klar til kredsgeneralforsamlingen 2019. Peder 

BEMÆRK:  

ALLE lokalforeninger skal have tilrettet deres vedtægterne efter at der blev vedtaget nye for-
muleringer på Landsmødet 2018. 

Disse nye vedtægter skal godkendes på førstkommende generalforsamling. 

Det medfører at ALLE lokalforeninger, efter godkendelse på generalforsamlingen, skal ind-
sende et eksemplar til Kredsformanden samt DcH’s Forretningsfører. 

Kredsgeneralforsamlingen - Følgende er på valg: 

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

Kredskassereren 
 

x Økonomisk status. 
 

Mangler tilmelding af ca. 200 hf. for at være på niveau med 2017 
 
Der er stadig uoverensstemmelse mellem antal medlemmer registreret i DcH’s med-
lemsdatabasen og indbetalinger til kredskassereren. 
Kredskassereren gennemgår alle lokalforeningernes registreringer i medlemsdatabasen 
mod antal der er indbetalt til Kreds 1. Konstateres der uoverensstemmelse vil der blive 
fremsendt opkrævning til lokalforeningen. 

 
Næstformand/Kredssekretær 
 

x Stor travlhed i UU med indbydelse og evalueringer via NemTilmeld har en afsmittende 
virkning på webmaster. 
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Konkurrenceudvalget. 
 

x Konkurrencekalender 2019 
 

Efter deadline mangler der stadig tilbagemelding fra op til 9 lokalforeninger. Ønsker om 
datoer for afholdelse af konkurrence skal indberettes til KU meget hurtigt.  
Der er mange C-konkurrencer. Det kan være et problem. Jens sender oplæg der kom-
mer med som bilag til dagsordenen for næste kredsrådsmøde. 

 
x Konkurrencegebyrer 2019. Lægges op til kredsrådet at tage stilling til evt. ændringer. 

Det er kun i RALLY Kreds 1 ligger over de andre kredse. 
 

x Skal vi lave en side med konsulenter/mentorer af ”gamle” formænd/konkurrenceplan-
læggere, der kan vejlede ledelserne i de klubber hvor alle de ”gamle er smuttet”? 
 
Kredsbestyrelsen lægger ikke op til dette, men appellerer alle til at kontakte relevant 
kredsbestyrelsesmedlem for evt. råd og vejledning. Det er bl.a. derfor vi er der.😊  

 
Dommerudvalget. 
 

x Opfølgning på spørgsmål vedr. Rally på sidste KRM. 
 

Ole har været til møde med Rallydommere.  
Konkurrencedatoer skal sendes til LRU for påsætning af dommere til kreds-/landsdæk-
kende konkurrencer. 
RALLY-dommerne vil meget gerne være med til at uddanne nye RALLY-dommere. Ny-
hedsbrev nr. 4 fra LRU beskriver tiltag vedr. dommeruddannelsen. 
Der blev aftalt informationsmøde den 30/01 2019 mellem Rallydommere og lokalfor-
eninger hos DcH Brønderslev. 

 
x Program og PC´er til dommercentralen. 

 
Ny pc + program (Filmaker Pro Advanced eller lignende) bevilget til dommercentralen

  
Uddannelsesudvalget. 
 

x Agria kurser og indhold. 
o Status  

 
Et enkelt kursus er aftalt. Indhold er udmeldt fra LUU. 

 
x Hundeførerdag. 

o Status 
 

75 deltagere. En succes. Arrangementet vil blive gentaget igen i 2019. 
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x Tranum 2019. 
o Status 

 
Pt. 35 tilmeldt p.t. Deadline 02/12 2018. 

 
x Instruktør grunduddannelse. 

 
o Status 

 
Pt. 8 tilmeldte  
 

x Kredsinstruktørmøde den 19/11 2018.  
 
Der er søgt merit hos LUU for ”gl” instruktører. 

 
x Kredsinstruktøruddannelsen. 

 
2 aspiranter var tilmeldt, men 1 har meldt fra. 

 
x Diverse. 

o Hvorfor skal Rallydommere kontrollere resultater? 
� Skyldes at der er fundet fejl i beregnernes læsning af dommersedlerne. 

 
o Nye Rallydommere – Møde hos DcH Aalborg? Se også Nyhedsbrev 4 fra Rallyudval-

get. 
Ingen tilbagemelding modtaget fra Leif Poulsen, DcH Aalborg. 

 
o Dagsforsikring – DcH Nibe.  

� Agria afviser, men det er tilladt at afholde endagsarrangementer. Lokalfor-
eningerne skal sikre at ”ikke” DcH-medlemmer har en udvidet ansvarsforsik-
ring. 

 
o Kredsaftale vedr. tilmelding og betaling af konkurrencegebyr (postnummer 151/15) 

indsættes i Kredsmappen.     Jens 
 


