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Kredsrådsmøde  

Onsdag d. 18. sep. 2019 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter 
Brovst, Damengvej 2, Brovst 

 

Referat 

 

Kredsformanden 
x DM 

- fanen er pakket og bliver ikke glemt denne gang 😊 
- 47 deltager fra kreds 1 
 

x Nyt administrationsprogram 
- Til lokalforeninger, kredse og landsforeningen. 
- Indeholder medlemsdatabaser(obligatorisk), regnskabsprogram, DcH 

tilmeld(obligatorisk), hjemmeside(er gratis og bliver sat op for klub-
ben) og kommunikationsværktøj. 

- Klar 1/1-2020 
- 10/11-2019 er der introduktion i Brovst.(Kan man ikke denne dag, 

kan man kontakte en anden kreds og hører om der er plads).   
- Alle klubber får hjælp til opsættelse 
- Skulle være mere retvisende end den gamle database. 
- Jan søger nogle kasserer, som vil være super bruger og dermed 

hjælpe de andre??? Kontakt Jan, forretningsføreren, hvis du er inte-
resseret i dette. 

-  
x Kursus for foreningsledere i november. 

- Agri betaler 
- Lørdag; ledelse af lokalforeninger 
- Søndag; Fundraising + økonomi og medlemssystemet. 
- Invitation er sendt ud, HUSK AT MELDE TIL. 

 
x Udkast til ny dyreværnslov 

- Se vedhæftet fil fra Christian 
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x Andet nyt 

- Tillykke til Hobro og Skagen med jubilæum. 
- Møder;  

o DM 21.-22. september 
o VIP aften 9. oktober 
o HB møde 20. oktober 
o Kredsbestyrelsesmøde 21. oktober 
o Administrativt kursus 9.-10. november 
o Kredsrådsmøde 13. november 
o Formandsmøde 23.-24. november 
o Budgetmøde 4. december 

Kredskassereren(Christian informere) 
x Medlemstal 

- Se vedlagte opdateret skema fra Kim.   
- De klubber der har en forskel (efter Kim´s skema) skal selv tage fat i 

Landsudvalget for at få det rettet til. Man kan starte med, at se efter 
hvor meget man har indbetalt til lands, og om det passer med det an-
tal medlemmer der er oplyst fra lands.  

x Landskassereren 
- 9 konti i 5 banker. Alt bogføring fra 2019 er nu i gang. Dette kan des-

værre tage lang tid, når en kasserer træder af. Vi må alle have lidt 
tålmodighed.  

 
Næstformand/Kredssekretær 

x Reducering/ændring af kredsrådsmøderne. 
- Det besluttes, at vi beholder vores 4 møder, men vi prøver at plan-

lægge dem bedre i forhold til HB møder, så lokalforeningerne kan få 
styre indflydelse på disse møder. 

- Derudover, er det besluttet, at lokalforeningerne skal skiftes til at 
komme med et forslag til et tema. Hvilken lokalforening besluttes på 
hvert møde. 

x Hvordan fungerer det med Nem tilmeld til dette møde? 
- Stor opbakning. 
- Fremover vil tilmelding til Kredsrådsmøderne ske via Nem tilmeld. Her 

bestilles også mad og kaffe. HUSK at afregne ude i cafeteriaet inden i 
tager hjem. Kan man ikke komme, skal man intet gøre. Skulle man 
blive forhindret efter man har meldt til, kan afbud ske på Nem tilmeld, 
efter sidste frist sendes der en mail til sekretaer@dch-kreds1.dk med 

mailto:sekretaer@dch-kreds1.dk
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afbud. Har man ikke fået meldt til, så kontakter man Jannie ved an-
komst, hvis man ønsker mad og kaffe i pausen.  

x VIP aften, husk tilmelding. 
- Kun 6 lokalforeninger har meldt sig til.. 

 
Konkurrenceudvalget. 

x Konkurrencer i DcH Sydthy!!!! 
- 2 konkurrencer, begge aflyst pga. for få tilmeldte. Hvor er alle de an-

dre?? Vi skal støtte hinanden. Opfordre sine hundefører til at tage af 
sted. Nogle har ikke tiden, ønsker kun drive-in. Drive-in kunne også 
være en mulighed for lokalforeningerne i yderområdet, så man ikke 
bruger så lang tid, når man allerede har 1-2 timers kørsel. 

x Mail fra landsrallyudvalget – for mange Rally konkurrence samme week-
end – Jens læser op. 
- Rally Udvalget oplever stor forespørgelse for at afholde konkurrencer. 

Mange af disse var samtidig i 2019, der ønskes hjælp til at undgå 
dette. Måske en kontaktperson fra kreds 1, dette bliver Jens fra KU. 
Rally Udvalget, hvis de modtager datoer om konkurrencer i jan., så 
sætter Rally udvalget dommer på konkurrencerne. Vandrepokal fra 
Jyskmesterskab Rally, ingen ved hvad der skal gøres med denne. Jens 
undersøger dette nærmere. 

x Konkurrencekalender 2020 
- To modeller, hvilken skal vi bruge? 

Den vi plejer, eller den/en med fastsatte konkurrencedage. Fil sendt 
med dagsorden. 
Mange lokalforeninger har fast aftaler med landmænd osv., så det vil 
være bedst med den gamle model, da mange lokalforeninger også har 
en fast weekend de ønsker. Den gamle model beholdes. 

x Ønske om at bruge gamle model, med at må for-fordele kredsene, så vi 
kan få flere landskonkurrencer. Det er kredsformændene som bestem-
mer dette – Christian tager dette med videre. 

x Kørsel til hjælpere i forbindelse med DM, bl.a. sporlæggere. 
Burde landsforeningen ikke have en pulje til det, i stedet for at det er 
klubberne, der står for det? 
- Der laves et forslag, som Christian tager med i HB d. 20/10-2019. In-

gen frivillige, ingen DM, disse skal værdsættes.  
x Forespørgsel; hvornår melder andre kredse ind med datoer? Oftest ople-

vet, at nogle kredse først melder ind i marts med afvikling af en konkur-
rence i efteråret, og dermed kommer der færre til Rally og agility, da 
mere populære konkurrencer vælger samme dato som kreds 1. Jens 
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kontakter de andre kredse og spørger hvordan de gør det, hvornår er de-
res sidste frist for indmelding af konkurrencer. Nogle har allerede langt 
Agility datoer op – skal vi i kreds 1 også være flappet og få datoerne op 
hurtigst muligt? 
Rally gebyr er dyrer i kreds 1, måske dette skal sættes ned. Dette bliver 
i hvert fald omtalt i kreds 2. 
 

 
Dommerudvalget. 

x Se vedhæftede filer ang. Dommer situationen Kreds 1 og Forslag til kon-
kurrencesæsonen 2020-2021 og 2022. 

 
x Der mangler dommer i lydighed, rally og agility. Der ønskes 20 dommer 

over de næste 3 år.  
 
- I DcH´s Håndbog på landsforeningens hjemmeside findes regler for 

dommeraspiranter og dommernes aktiviter. 
 
Orientering nr 31 og 32 side 76 og 77. Her beskrives hvad der forven-
tes af en kommende dommeraspirant og hvad der forventes af dom-
meren. 
 
Orientering nr. 33 side 79. Her beskrives dommerens aktivitet i DcH 
konkurrencer. 
 
Orientering nr. 91 side 132. Her beskrives uddannelsen af Agility 
dommere. 
 
Orientering nr. 131 side 157. Her beskrives uddannelsen af Rally 
dommere. 
 
Men har man spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte mig på 
du@dch-kreds1.dk eller tlf. 3022 5225.  
 

 
Uddannelsesudvalget(Jannie informere) 

x IGU 2020 
- Er igang med at sætte holdet til næste års forløb. Tilsagn fra flere in-

struktører 
x Tranum 2020 

mailto:du@dch-kreds1.dk


 
  

  5 Næstformand/sekretær DcH Kreds 1 
Jannie Christensen • Birkevænget 11 • 9850 Hirtshals 
Tlf.: 22942263 • Sekretaer@dch-kreds1.dk 

Kreds 1 – 19/9- 2019 

- Alle instruktører er fundet, 6 hold 2020, indbydelse kommer forhå-
bentlig i okt. 

 
Kredskonsulenten 

x 4 nye aspiranter fra kreds 1, 19 i alt. Flere kan bruges 
 
Initiativfonden 

x Info om seneste aktiviteter i Initiativfonden: 
- DcH Bladet. 

+ artikel om DcH Thisted, hvad de har brugt pengene på, som de har 
lånt af Initiativfonden. Håber dette kan inspirere andre lokalforenin-
ger. 

- Nyt udlån. 
+ En Lokalforening fra kreds 1, 5 dage fra ansøgningen var modtaget, 
til lånet var godkendt. Kom barrrrre do   

- Nyhedsbrev 
+ Information om at prøve initiativfonden. Kun låne beløbet skal beta-
les tilbage mellem 5-10 år. INGEN renter eller gebyr 

 
Indkomne forslag for lokalforeningerne 

x Ingen, desværre. 
 

Eventuelt. 
x Status på C/B konkurrencer? 

- Vi ønsker flere A/E konkurrencer, hvad skal der til, for at få 
jer/lokalklubberne til at afholde disse? 
+ Manglede arealer.. 
+ Måske lokalforeninger med meget erfaring kan hjælpe dem 
som ikke har erfaring med A/E konkurrencer. 
+ Jægerne betaler for at bruge markerne, så de har første 
ret til disse. 
+ Måske afholde C/B konkurrence, når markerne ikke kan 
bruges. Og dermed A/E når markerne er brugbare.  
+ Hvorfor afholde A/E, når der ikke er opbakning til C/B, så 
egne medlemmer kan få lov at deltage. Medlemmer har ikke 
lyst til at hjælpe, når de ikke selv får en konkurrence.  
+ Jens tilbyder at tage ud og hjælpe dem som har mod på at 
afprøve en A/E konkurrence – det samme gælder sporlæg-
gere. 

x Man må gerne afholde mere end 1 A/E konkurrence. 
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x Eliteturnering, de har 5 konkurrencer mere til at blive udtaget til DM. Så-
dan har det altid været, er dette fair? De nye skal have lov til at komme 
til. Eliteturning burde være en konkurrence for sig selv. Der skal sendes 
et forslag til landskonkurrenceudvalget, hvis man ønsker dette forslag 
ændre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


