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Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 20. maj 2019 kl. 19.00 

på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst 

Referat 

Tilstede; Ole, Morten, Kim, Christian og Jannie 

Kredsformanden 
x Medlemstal 

- 31 flere end sidste år, alle kredse gået frem. 
x Naturmødet i Hirtshals 

- 23-25, maj, Fredag eftersøg + ungdomsudvalget. DcH Hjørring om lørdagen 
x Agria på kredsrådsmøde? 

- Agria er DcH sponsor, derfor ønsker de at komme til et kredsrådsmøde og fortælle om dem. De vil 
gerne ud i lokalklubberne og fortælle om dem selv. Christian finder en mulig dato 

x Kursuswekend i efteråret 
- November,Kurset er fordelt på en lørdag og en søndag. Lørdag er for lokalforeningsformændene, 

søndag for lokalforeningskasserer og evt. en mere fra foreningen 
x VIP aften 

- Mad skal bestilles – Jannie kontakter Lars ang. Mad forslag 
- Indslag har Peder styr på. 

x Landsmødet 
- Hurtig overstået.  
- Nosework stemt ind.  
- Flest stemte for, at Landskassereren ikke skal have løn for sit arbejde. 

x Nyt fra HB 
- Kredsformændene skal måske mødes, for at have mere ens struktur, som hvor mange udvalg man 

har. Kreds 1 er dog godt tilfreds.  
- Formandsmøde 4. weekend i nov.- hvert år 
- Fællesmødes 3. eller 4. weekend i april – hvert år  
- Vaccinationer skal formanden i klubben kontrollere – 3-årige vaccine er ok. 
- Nogle klubber på Sjælland har fået afvist deres vedtægter fra kommunen, men disse kan nemt ret-

tes til. 
- Stemmer, fremover bliver det sådan, at man kan få for et erhverv samt en fra lokalforeningen. 

x Andet nyt fra kredsformanden 
- Ændring for hundeloven ang. Øre- og halekupering er på standby 

 
Kredskassereren 

x Økonomisk status.  
- Ser godt ud 
- Der er problemer med at slette forkert oprettet medlemmer, derfor bliver nogle oprettet to gange.  
- Lokalforeningerne opfordres igen til at betale for medlemmer, når disse oprettes, så datoerne 

stemmer overens. 
- Lidt gaver til VM, 70 års fødselsdag, jubilæum. 
- Større udgifter til dommeruddannelsen pga. kørsel afstand. 
- Afregning af agility/rally dommer, foregår på samme måde som lydighedsdommer. Har en dommer 

ændringer til kontonummer eller andet SKAL dette sendes til Ole fra dommerudvalget 
 

Næstformand/Kredssekretær 
x Kredsrådsmødet 19/6 – Jannie kommer alligevel. 
x Kredsrådsmøde, fremover skal lokalforeningerne have mulighed for, at komme med forslag til 
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dagsorden inden mødet. Der sendes ca. 14 dage før mødet en mail rundt til lokalforeningerne, at nu 
kan de indsende forslag der ønskes diskuteret op mødet. Forslagene kan være spørgsmål, ris, ros osv.  

x Punktet; Nyt fra lokalforeninger erstattes med; Indkomne forslag fra lokalforeningerne. 
x Når der sendes mail rundt – uanset hvad mailen drejer sig om, vil det være dejligt, hvis man lige svare 

set eller andet, så man ved mailen er modtaget. 
x Referatet – måske lidt mere kød på. 

 
 
Konkurrenceudvalget. 

x Er der for mange C/B konkurrencer, 18C+15B+8A+7E+2Eliteturneringer? 
x Lokalkonkurrence og kredskonkurrence samme dag, burde ikke forekomme da kredsdommerudvalget i 

mange tilfælde ikke kan skaffe dommere til landsdækkende og kredskonkurrencer som er godkendt på 
kredsrådsmødet. Dommerne skal dømme ved disse konkurrencer som første priotet  
 

Dommerudvalget. 
x Øvelsessammensætning ved konkurrencer. 

- Da der har været meget få deltaget i C og B-klassen i årets første konkurrencer, har dommercen-
tralen været nød til at lave nogle alternative øvelsessammensætninger. Det skyldes også at der til 
tider ikke har været dommere nok, og at vi mener ikke, at vi ”kun” kan sende dommere ud og 
dømme konkurrencer som kun tager en time eller to, det det mener jeg vil være unødvendig brug 
af dommere. Så hvis ikke vi får flere deltagere i C og B-klassen vil dommercentralen fortsætte med 
denne procedure resten af året. 

 
Uddannelsesudvalget 

x Tranum er snart på plads 
x IGU kører som den skal 

 
 
Eventuelt. 

x Christian gik ikke på talerstolen til landsmødet vedrørende løn til landskasserer, da han var med-
forslagsstiller som HB-medlem mht løn til pågældende. Der blev dog fundet en anden løsning, der præ-
senterede synspunkterne fra kredsrådsmødet. 
   

x Kredsrådsmøder; Der kommer færre og færre til møderne. Hvad kan vi gøre, for at gøre mødet mere 
spændende? Der kan laves et emne til hvert møde, f.eks.: Hvad skyldes det stærkt varierende delta-
gertal i konkurrencerne hos de respektive loalforeninger? Kort fortalt; Et nyt tema til hvert kredsråds-
møde!  

x Lokalforeningerne er altid velkommen til, at kontakte kredsbestyrelsen eller en fra et af udvalgene, 
hvis man har spørgsmål eller ønsker hjælp. Vi er her for at hjælpe alle 😊 


