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Kreds 1 – 5/3 2019 

Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 04. marts 2019 kl. 19.00 

på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst 

REFERAT 

Tilstede; Christian, Kim, Morten, Ole, Peder, Jens og Jannie 

Kredsformanden 
 

x Generalforsamling 
-  Foregik som den skulle, pænt fremmøde og god mad 

x Forretningsorden (sidste udgave fra 2016 vedlægges lettere modificeret) 
- Er gennemgået og vedtaget 

x Mødekalender (forslag fremsendt i tidligere mail). 
- Den nye er godkendt 

x Nyt fra HB 
- Arrangementer for børn, til store arrangementer som DM vil afprøves. 
- Landskassereren oplyser større indtægt end forventet for 2018 
- Arbejdet med Strategien er en større mundfuld end forventet, tager det punkt for 

punkt. Starter med nyhedsbrevene, som samles til et, i stedet for mange mails – gøre 
det mere overskueligt for modtager og modtages 1 gang om måneden. 

- Nyt regnskabssystem, som Jan starter med at bruge. Dette gennemgås på landsmø-
det. 

- Webshoppen er flyttet til Auning.  
- Ønske om sekundær medlemmer, dette kørers ind som administrativ tilføjelses i hånd-

bogen. 
- Husk at være opmærksom på Jæger 
- 1822 mod 1614 medlemmer, Kreds 1 størst fremgang. 
- Enkelte klubber har vist interesse for afholdes af DM 
- Sydthy indstiller en til Hundeadfærdskonsulent, som vi godkender 
- Hunde uden hale kan ikke deltage i DcH konkurrencer 

x Landsmødet (materiale findes via dette LINK) 
- Flot overskud 

 
x Evt andet nyt  

- Forslag om at indføre Nosework 
- Forslag om overskudsdeling, Jubilæums- og Initiativfonden skal dele overskuddet. 
- Forslag om til indsendelse af forslag, skal være sekretariatet i hænde senest 1. feb.  
- Forslag om honorar til landskassereren. Der er stemning for at bruge et revisions-

firma. 
- Forslag fra Lindholm ang. Paragraf 12, de andre kredse er umiddelbart ikke interesse-

ret.  
- Resultatlisten fungerer ikke optimalt 

 
Kredskassereren 
 

x Økonomisk status. 
- Over 1600 medlemmer 
- Tranum overskud +500kr. 

https://www.dch-danmark.dk/landsmoedet-2019.htm
https://www.dch-danmark.dk/landsmoedet-2019.htm
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- Informations brev til nye kasserer sendt ud 
 

Næstformand/Kredssekretær 
 

x Overdragelse til ny kredssekretær. 
- Computer overdraget og vejledning medfølger 

 
 
Konkurrenceudvalget. 
 

x Enkelte klubber meldt ind til afholdelse af DM 
x Første konkurrence afholdt, enkelte problemer som skal undersøges 
x Nordisk DM og lydigheds konkurrence i Skagen er samme dag, skal vi lige være opmærksom på frem-

over. 
 
Dommerudvalget. 
 

x Dronninglund valgte at aflyse C-klassen 2/3-2019. Regler for aflysninger af klasser, skal kredsbestyrel-
sen se nærmere på. 

x Dommeraspirantuddannelsen er i gang igen 
 
Uddannelsesudvalget. 

 
x Spor kursus d. 23/3, ca. 30 tilmeldte 
x IGU er startet 
x Instruktørmøde på Fyn, rigtig godt 
x Tranum 2020 er næsten fastlagt 

 
DcH’s Initiativfond. 

 
x Valg i Kreds 1, 3 og Kreds 5. 

- Kreds 3 har fået ny, Jesper Graversen, Lokalforening Bjerringsbro. 
- Holder møde efter Landsmødet 
- Desværre ikke del i overskuddet i år, hvis tidligere nævnte forslag godkendes. 

 
Eventuelt. 

 
x Deltager gebyr til Brugshundeprøverne, evt. forslag til at lokalforeningerne selv kan fastsætte gebyr. 


