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Kredsrådsmøde 

Onsdag d. 13. november 2019 kl. 19.00 i Sport og Kul-
turcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst 

Referat 

Kredsformanden 
x Evaluering af klubmodul 

- Foreningsledelse om lørdag, hvad synes i? 
+ Dagsorden burde have været vendt på hovedet. 
+ Rigtig godt. 

- Fundraising om søndagen, hvad synes i? 
+ Burde have været en anden dag, der var for lidt tid. 

- Klubmodul om søndagen, hvad synes i? 
+ Mere tid om konkurrencer, men er dog først oppe og kører i dec.2019 
+ Samling igen, evt. en hel dag lørdag/søndag med Peder og Bent til at hjælpe 
også, samt en af de unge mænd som har forstand på det.  
+ Peder anbefaler, at webmaster/hjemmeside ansvarlig fra lokalforening snarest 
kommer i gang med at få lokalforeningens hjemmeside ændret. 

 
x Nyt fra HB 

- 1 møde hver mdr. Hver 2. skypemøde. 
- Arbejdsgruppe for at undgå, at vi mister vores frivillige. 
- Formandsmøde jan. 2020 
- Der er nu styr på kassererfunktionen. 
- Arbejdsgruppe der behandler forslag fremsendt fra kreds 1 ang. Kørselspenge til 

sporlægger osv. Christian er med i denne arbejdsgruppe. 
- Erfa samarbejde mellem kredsene skal udbygges. 
- Der skal laves en regel om, hvornår kontingent til lands og kreds kan refunde-

res. 
- Manglende indberetning af medlemmer. Mere OBS på at ALLE medlemmer bli-

ver medlem af DcH. 
- Mange har bestilt hundefører mærker. 

x VIP aften 
- Super godt. 
- Ønskes igen. 

x Andet nyt 
- Genvalgt kredskonsulent Patricia Bernhardsen, DcH Frederikshavn for en peri-

ode på 2 år, Tillykke.  
- Kredsgeneralforsamling 19. feb. 2020. Følgende er på valg; 
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+ Kredsnæstformand/sekretær + suppleant 
+ Kredskasserer + suppleant 
+ Formand for dommerudvalg 
+ Revisor 2 + suppleant 
Forslag skal være inde senest 15. januar 

- 5 ud af 10 Danmarksmester kom fra kreds 1. 
+ I E-klassen, Kurt Nielsen fra DcH Nibe Danmarksmester med Andy.  
+ I A-klassen, Elke Reimer fra DcH Hjørring Danmarksmester med Bertha, Allan 
Månsson fra DcH Sæby nr. 2 med Zalo, og Søren Ladefoged fra DcH Hjørring 
nr. 3 med Buddy. 
+ I Agility Stor, Gert Bruus fra DcH Dronninglund Danmarksmester med Føniks 
+ I IGP3, Johannes Stie fra DcH Brønderslev Danmarksmester med Paw.. 
+ I IGHPF, Liselotte Nielsen fra DcH Hjørring Danmarksmester med Thilde. Det 
var 10. år i træk, at fører og samme hund deltog i klassen ved DM. 
+ Ud over disse podiepladser var adskillige hunde fra Kreds 1 blandt de 10 bed-
ste i deres respektive klasser. 

- Skal kredsens deltager til DM have en jakke eller andet med kredsen navn på – 
dette ses hos andre kredse? 
+ Dette er der stemning for, men skal ikke være dyrt for lokalforeningerne. 

 
Kredskassereren  

x Kim skal på kursus som superbruger. 
 
Næstformand/Kredssekretær 

x Konflikthåndtering, hvordan skal/kan det håndteres??  
- 2 personer som ikke kan blive enige, om at være uenige. 
- Konflikttrappen(der arbejdes i grupper, se vedlagte bilag) 

+ 1 Instruktør og 2 hundefører er nået til trin; 
 Et møde med dem alle i hvert sit rum, hvad er der sket? 

Evt. også et møde med resten af holdet, for at hører hvad de har oplevet – 
også for at få lukket evt. rygter. 

+ 2 instruktører er i konflikt – denne ene vælger at gå fra et instruktørmøde; 
   For at undgå disse konflikter, holdes der møder hvor ALLE har mulighed for at 
komme med forslag/bidrag, formand er ude og se holdene, evalueringsskema er 
forsøgt men ikke mange der kom retur, fælles spisning(ikke DcH arbejde). Prøv 
at fange de små konflikter inden den udvikler sig. Evt. en mægler – en 3. person 
til at håndtere konflikten. Mange problemer opstår pga. man er konfliktsky. Der 
skal være en fast hånd – en synlig ledelse. 

x DcH Hjørring kommer med forslag til næste gang – dette sendes til Jannie inden 
mødet, så det kan komme med på dagsorden. 

x Ny formand eller andet, HUSK at opdatere kredsmappen!!! 
x Ny computer, nogen der ikke har modtaget dagsorden? 

Så send en mail til sekretaer@dch-kreds1.dk 
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Konkurrenceudvalget. 

x Konkurrencekalender 2020 
- C = 16 heraf 3 aften. B = 12 heraf 1 aften. A = 9. E = 9. Rally 5. Agility 6.0 

Pga. mange C/B konkurrencer kan det blive et problem, med at have nok dom-
mer, men lokalforeningerne får besked, så snart dommerne er sat på.  

x Hvornår skal konkurrencerne lægges på DcH online? 
- 1/12-2019 kan de lægges på det nye Klub Modul. IKKE online. Senest 31/12-19 

skal de være på. 
x Hvornår de andre kredse lægger deres konkurrencer op? 

- Der er kun kommet svar fra kreds 2 – de lægger deres op næsten samtidig med 
kreds 1. 

x Datoer for tilmelding: 
- 1/1-31/3 anden lørdag i dec. 2019 
- 1/4-30/6 anden lørdag i feb. 2020 
- 1/7-31/12 anden lørdag i juni 2020. 

x   Hvad skal startgebyrerne være i 2020? 
- Som i 2019. 

x Lokalforeningerne får en regning efter B, A, E konkurrencer på 15,20 og 25kr. pr. 
deltager, så der kan købes gaver til sporlægger. Dette kan findes i kredsmappen 6-
10. 

 
Dommerudvalget. 

x Ny dommer, Tillykke til Jannie. 
+ Stadig mangel på dommeraspiranter. Man kan altid melde sig til 😊 

 
Uddannelsesudvalget 

x Tranum 
- Invitation er sendt ud. Meld jer gerne til snarest og ikke dagen før. 

x IGU 
- Invitation er sendt ud. Få også disse meldt til snarest.  
- 2020 måske mulighed en ekstra kredsinstruktør. 

x Vi tager gerne imod kursus ønsker, send en mail til Morten uu@dch-kreds1.dk. 
- Nosework er på 2021, vi ønsker at vores kredsinstruktører når at blive klædt 

godt på. 
x Hundefører dag holdes også 2020 
x Hundefører weekend 2020 er der også stemning for – dette arbejder vi videre med. 

 
Kredskonsulenten 

x Ikke til stede 
 
Initiativfonden 
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x Status                  
- Der var forfald af rater for 9 lokalforeninger 1/10-2019. Det forventes, at alle har 

betalt rettidig, men det kan ikke kontrolleres grundet manglende adgang til IF’s 
konti! 

- I august bevilgede vi lån til lokalforening i Kreds 1. 
- I november har vi bevilget lån til lokalforening i Kreds 3. 

 
x Negativ rente 

- Bankernes nye tiltage vil koste DcH ca. 75.000 kr. pr. år. Lokalforeninger og HB 
opfordres til at forsøge at påvirke politikerne. DcH og Lokalforeningerne ikke er 
erhvervsdrivende og bør derfor gå fri af dette gebyr. 

 
Indkomne forslag for lokalforeningerne 

x Ingen  
 

Eventuelt. 
x Sidste møde inden års skifte. Der er vin til alle deltagende lokalforeninger. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


