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Kreds 1 – 19/6- 2019 

Kredsrådsmøde  

Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter 
Brovst, Damengvej 2, Brovst 

 

Dagsorden 

 

Kredsformanden 
x Medlemstal juni 2019 
x  

- 1943 
 

x Udskiftning på landskassererposten 
x  

- Stella er stoppet. Suppl. Henrik Bøgelund, Kreds 5 er indkaldt. Revisionsfirma Erling Lund 
overtager bogføring og fakturering. Alt post til landskassereren skal fortsat sendes til lands-
kasserer@dch-danmark. 

x Naturmødet i Hirtshals 

- Torsdag, fredag og lørdag. Opvisning af eftersøgnings hunde, indslag fra ungdomsudvalget 
samt opvisning af DcH Hjørring. 

- Fremover ønsker vi mere bevægelighed, ikke være på en mark væk fra hvor alle besøgende 
er. Beslutningstager til Naturmødet er informeret om disse ønsker og er ikke afvisende for at 
vi må komme næste år. 

x VIP aften 

- 9/10 med Nils Willemoes 

x Status på administrations/regnskabsprogram 

- Klubmodul er det bedste ud af 3 tilbud. Klubmodul skal gerne kunne kører sammen med de 
programmer der i forvejen bruges. Her kan man nemt og overskuelig have styr på alle med-
lemmer, hold, venteliste, hvem har betalt, afmelde osv. Man vil også have mulighed for at 
styre klubbens hjemmeside herfra. 

- Et stort minus, alle medlemmer skal have nyt medlemsnummer, men er gratis for klubberne 

x Kursus i november for formænd og kasserere 

- Torben Stenstrup fra foreningsudviklernes ApS kommer d 9+10/11-2019. 
- Lørdag(for formænd): Den attraktive forening, hvordan rykker man foreningen, hvordan fast-

holder man frivillige mm 
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- Søndag(for kassere): Sådan søger man tilskud, andre muligheder for at tjene penge, intro-
duktion til det nye medlemssystem. 

x Ny orientering om vaccination 

- Følger anbefalinger fra dyrelægeforeningen -  Hundesyge, parvovirus, Hepetitis. Har man 
gennemgået hvalpevaccination, så er det hver 3. år.  

- Hver opmærksom på regler for hunde fra udlandet og hunde der skal til udlandet. 
- Det er ejers eget ansvar at få vaccineret. Skal kunne forevises ved konkurrencer og andre 

tidspunkter, hvis dette ønskes. Det SKAL være en dyrelæge, som har skrevet under – også i 
konkurrencebogen. Det er ikke nok, at det er formanden for klubben.  

x Naturens dag 2020 

- Møde i DR ang. Naturens år 2020 og vores rolle i DcH. Mødes og går nogle ture sammen, 
grillaften osv., hvor der er fokus på hunde i naturen. Der vil blive lavet tv udsendelser om na-
turen 

x Øvrigt nyt 

- Besøgshunde. Ældresagen har henvendt sig til nogle konsulenter, om de vil hjælpe med at 
finde besøgshunde, dette synes HB er en god ide. 

- Initiativfonden ønsker at få et link på hjemmesiden, hvilke er kommet. 
- Ønske om lavere tempo ved Landmødet 
- Mere konkrekt medlemstal ønskes 
- Husk at abonnere på nyhedsbrevet 
- De stumhalede hunde er stadig på standby. Der er flere hundefører, der venter svar fra Jan 

ang. Dispentation. Christian vil undersøge sagen. Man må gerne træne i DcH, men ikke gå til 
konkurrence – Christian undersøger dette(Orientering nr. 27) 

- Tilskud fra friluftsrådet 2019, 134.007kr. 
- Førstehjælpskurser i foreningerne – lovforslag på vej til at alle frivillige skal have dette kur-

sus. 

Kredskassereren 
x Status på regnskab 

- 1943 medlemmer, ca. samme som sidste år. 
- Alle udvalg overholder budgettet indtil videre, dog vil dommerudvalget komme i 

minus. Vi er lige lidt over vores budget. 
- Ole sender kørsel seddel ud på rally og agility til alle. 

 
 
Næstformand/Kredssekretær 

x Punkter til dagsorden til kredsrådsmøder 
- Vi ønsker, at lokalforeningerne er mere aktive til kredsrådsmøderne. Derfor vil vi 

rigtig gerne, at i går hjem i foreningen og fortæller, at hvis medlemmer, besty-
relse, træner osv. har nogle spørgsmål, forslag, ris, ros eller andet, så må i rigtig 
gerne sende det til mig, så vi kan snakke/diskuterer det på disse møder sammen 
med de andre lokalforeninger. Det kan f.eks. også være gode råd – da vi holdte 
konkurrence prøvede vi at gøre sådan, og det virkede bare super godt.. Og så har 
vi muligheden for at forberede os. Jeg sender en reminder ud ca. 14 dage før 
kredsrådsmøde. 

-  
x Hvad skal der til, for at lokalforeningerne har lyst til at komme til kredsrådsmøderne? 
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- Vi synes der kommer færre og færre til disse kredsrådsmøder. Hvad kan vi gøre, 
for i som lokalforening har lyst til at deltage ved vores møder? 

1. Prioritering, man har ikke tid – måske færre møder. 
2. Informationerne er kommet ud 
3. Dagsorden mere appetitvækkende. 
4. Nyt fra kredsformanden kunne være hvad rører sig i HB og ikke hvad er 

besluttet. 
5. Forskellige uge dage samt afholdes forskellige steder i kredsen. 
6. Emne orienteret møde i stedet. 
7. Udviklingsrettet 
8. Andre end formand og næstformand der må komme, så de kan se hvad 

der sker og ikke de samme der skal afsted hver gang 
9. Ny formand i lokalforeningen, så kan evt. en fra kredsbestyrelsen møde 

op og sige tillykke og fortælle om, hvad det er at være en del af kredsrå-
det. 

10. Kredsrådsbestyrelsen er en ”service” til klubberne – det er fedt, når i 
spørger til råds. 

11. Bedre forklaring end bare Nej, det kan ikke lade sig gøre. 
- Det er ikke kun i kreds 1, der kommer få deltager. 

 
Konkurrenceudvalget. 

x Intet er kommet ind, så går ud fra, at alt kører som det skal 
x Vandre pokaler skal indleveres senest midt september 
x Datoer for tilmelding til konkurrencer efter juni. Hvorfor først tilmelding der, fordi alle skal have 

en mulighed for at komme med – især dem med oprykning nu får en chance. Enkelte klub er 
pludselig halveret med tilmelding til konkurrence. 

 
 
Dommerudvalget. 

x Dommeruddannelsen er stadig i gang. 
x Alternative løsninger af dommer påsætning vil finde sted, for at få det til at gå op da der til nogle 

konkurrencer kan være for få dommer og få deltagere i f. eks. C og B-klasserne. Den samme 
dommer, vil derfor blive brugt til at dømme i 2 klasser på dagen.  

 
 
Uddannelsesudvalget. 

x IGU grundmodulerne er overstået 
x Tranum er også snart på plads, kommer dog ikke ud før 
x Hundeførerdag er igen i Astrup d. 6/10 – nærmere info kommer 
x Nosework, instruktører uddannes i efteråret 2019. Der vil også komme et modul på overbygning, 

når instruktørerne er klar. 
x Betaling SKAL ske inden man starter på modulerne.  
x Er der flere pladser på familiehund overbygning, send mail til Lotte hvis dette modul ønskes 

 
 
Kredskonsulenten 

x 4 godkendte. 
 
Initiativfonden 

x Positiv udvikling, 770.000kr.  
x Ønsker mere synlighed – er kommet på Landskredsen hjemmeside med et link. 
x Opfordring, vi vil gerne låne penge ud – har lokalforeningen ideer, ønsker eller andet, så kom en-

delig med det 
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Indkomne forslag for lokalforeningerne 

x Ingen 
 

 
Eventuelt. 

 
x Er der for mange C og B konkurrencer? 

-  antal deltager i C og B klassen i konkurrencer, kan vi få flere i C klasserne? 
1. Min. Antal hf for at afholde en konkurrence eller aflyses den. Men dette er 

ikke hvad vi ønsker. VI ønsker at få så mange som mulige med. 
2. Kredsrådet er med til at bestemme, hvad vi kan og skal gøre 
3. Måske lidt mere fokus hjemme i klubberne på Dch programmet  
4. Færre c klasser, og kigge på geografien ved planlægning. 
5. Vigtig snak, vende den hjemme i bestyrelsen – så HF også kommer ud i 

andre klubber end sin egen lokalforening. 
6. Med på næste kredsrådsmøde, hvor vi gerne hører hvad i har snakket om 

derhjemme 
x Nyhedsblad. Der står alt andet muligt end vores Lydigsprogram i det?? 

- Der er ikke så meget salgs i lydighedsprogrammet…  
- Alle kan sende indslag ind. Evt. klubberne sender noget ind efter en konkurrence 

– kunne være konkurrenceudvalget/leder af en konkurrence. 
 

x Hvad gør lokalforeningerne for at få deres træner på kursus; Kurser internt, Tranum. 
x UU havde arrangeret et kursus samt en lokalforening afholdte samme kursus inden for 14. dage 

– måske ikke helt optimalt. 
x Sporøvelse, ved start må man selv bestemme om hunden dækker, sid eller står.  
x Kredskonkurrence og lokalkonkurrence burde ikke være samtidig, så er der færre deltager til 

kredskonkurrence samt dommerne SKAL vælge kredskonkurrence frem for lokalkonkurrence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


