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Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 12. august 2019 kl. 19.00 

på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst 

Referat 

 

Kredsformanden 
x Nyt fra HB 

- Forretningsmøde 17/8-2019, følgende emne skal blandt andet vendes: 
o Initiativfonden 
o Regnskabet 
o Strategi 
o Nyt fra kredsformændene 
o Osv. 

- Vikar til landsdommerudvalget måske fundet 

x Andet nyt 

- Der er ansøgt om endnu en hundeadfærdskonsultent. 
- Vaccinationer, der kan IKKE KUN skrives under af sin klub i konkurrencebogen. Det er 

enten dyrlægen eller i sit vaccinationshæfte som er gældende. 
- Der er ansøgt om tilskud til Nordisk Mesterskab i spor i Sverige fra 2 personer, dog er 

der 3 deltager – dette godkendes. Kim tager kontakt til dem, der har ansøgt. 

Kredskassereren 
x Der arbejdes på, at få det rigtige medlemstal til at passe, så det rigtige beløb kan indbetales 

til kredsen.  
x Mangler 425 medlemmer resten af året for at nå budgettet. 
x Regnskabet ser fint ud. 
x 2. rate til overbygningen til grunduddannelse er også sendt ud. 
x Dommeruddannelsen er stadig en dyr udgift, men skulle gerne overholde budgettet.  

 
Næstformand/Kredssekretær 

x Hvad er proceduren, når der kommer ny formand i en lokalforening.  
- Velkomstmappe, Jannie får lavet en, som kan gives til nye formænd og kasserer i lokal-

foreningerne. 
x Nem tilmeld til kredsrådsmøde? 
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- Vi afprøver til næste møde 
x VIP menu er bestilt + Peder har kontakt med underholdning. Skal der laves invitation og be-

stilles tilmelding? Andre ting? 
- Følgende inviteres på kredsens regning; 

o 2 personer pr. lokalforening 
o Alle fra dommer-, konkurrence- og uddannelsesudvalget 
o Alle dommer og dommeraspiranter, sporlægger, konsulenter, eftersøger, kredsin-

struktører og underviser på IGU. 
o Revisorer, kredsbestyrelsen og initiativfonden.  

- Invitation; Jannie laver, Christian godkender – hurtigst muligt.  
- Tilmelding aftales med Peder.  

x Indkomne forslag på kredsrådsmøde ang. Vores møder osv.  
- Dagsorden skal der være mere fyldig og appetitvækkende. 
- Ændre ugedage, andet sted tror vi ikke vil gøre en forskel – der vil altid være nogen som 

ikke kan og være et andet sted kræver mere arbejde i forhold til mad, oprydning osv. 
- Bestyrelsesmøde og kredsrådsmøde skal være tættere på hinanden, så referat og div. 

Oplysninger ikke sendes ud inden kredsrådsmøde. 
- I forhold til HB møder kan kredsrådsmøder evt. planlægges, så dagsorden til HB møder 

måske kan vendes til kredsrådsmøder, så lokalforeningerne også får indflydelse på HB 
møderne. 

- Der må gerne sendes en anden end formand og næstformand, men kun to fra bestyrel-
sen. 

- Skal møderne reduceres – forslag til reducering. Skal spørges på kredsrådsmødet.. 
 
Konkurrenceudvalget. 

- Antallet af C+B konkurrencer 2020, kan disse reduceres, så vi får flere deltagere?? 
- Vi ønsker flere A+E konkurrencer, hvorfor vil lokalklubberne ikke afholde disse? Vil blive 

diskuteret på næste kredsrådsmøde. 
 
Dommerudvalget. 

x Sporlæggere ved konkurrencer – husk god afstand til ydermarkeringerne. Følg reglerne for 
sporlægning. 

x Planlægning af konkurrencedatoer for 2020, der må ikke ligge to konkurrencer samme dato 
p.g.a. dommermangel. 

x Vi mangler dommeraspiranter, mulighed for at være dommer for en dag. Kontakt Ole, hvis 
man er interesseret i en sjov og spændende uddannelse 

 
Uddannelsesudvalget. 

x Overbygningen starter på lørdag 17/8 
x Hundefører dag i Astrup er ved at være på plads. Invitation kommer snart. 
x IGU 2020, vi har kun 2 kredsinstruktører næste år. Der skal derfor hentes instruktører fra 
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hele landet, hvilke bliver en større udgift. 
x Weekendkursus overvejes feks. Himmerlandsgården. 

 
 
Eventuelt. 

x Intet 
 


