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Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 21. oktober 2019 kl. 19.00 

på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst 

Referat 

Tilstede; Christian, Ole, Jens, Morten, Kim og Jannie 

 

Kredsformanden 
x Nyt fra HB 

- Undrende; Nogle lokalforeninger har ikke fået nye medlemmer siden sommer – selvom 
de har hvalpehold og disse er fuldt booket. 

- DcH klubmodul/kursus i nov. i Brovst er afholdt i kreds 3; var ikke som forventet, de får 
tilbudt et nyt i januar. HUSK Computer SKAL medbringes. 

- Charlotte Kjær, skal stå for bogføring i stedet – der går 3 uger før hun kan få adgang til 
div. Bankkonti. 

x Kursus i november 
- 44 tilmeldte 
- Man kan melde sig til i andre kreds, hvis man ikke kan denne weekend. 

x KGF 20 
- Følgende er på genvalg 

+ Næstformand/sekretær Jannie Christensen 
+ Dommerudvalg Ole Christensen 

x VIP aften 
- Sjov og hyggelig aften 
- Pæn tilslutning 

x Andet nyt 
- Honorering til sporlægger; Det er ikke afvist, men heller ikke begejstring. Der er lavet 

en arbejdsgruppe, som skal undersøge dette nærmere – Christian er med i denne ar-
bejdsgruppe. Kørsel godtgørelse i stedet for kørselspenge kunne være en mulighed. 

 
Kredskassereren 

x Status på medlemmer 
- Flere end sidste år 
- Dog stadig undrende over forskellen på medlemstallene, manglende medlemmer. 

x Status på regnskab 
- Dommeruddannelsen er stadig en dyr post 
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- Der er brugt lidt flere penge til nye computer. 
 

Næstformand/Kredssekretær 
x Hvad er proceduren, når der kommer ny formand i en lokalforening. Har Christian fundet 

noget på sin computer der kan bruges? 
- Christian hører Dorthe Ellegaard. 

x Nem tilmeld til kredsrådsmøde? Tænker at vi fortsætter med dette. Dejlig nemt.  
x Hvornår laves der ny møde kalender for 2020? Vi fortsætter med 4 møder. Christian laver 

et forslag. 
x ”Tema”, konflikthåndtering, skal kredsbestyrelsen gøre noget? Punkt til kredsrådsmødes 

dagsorden; konflikthåndtering, hvordan skal det håndteres? Brønderslev lægger ud og her-
efter forventes det, at lokalforeningerne kommer med gode råd.  
Derudover, kan en anden lokalforening overveje et ”tema” til næste møde. 
 

Konkurrenceudvalget. 
x Der er kommet ønsker til konkurrencekalender 2020, ikke alle klubber har meldt ind. 
x Hvad gør de i andre kredse i forhold til konkurrencer; Jens har sendt mails rundt, har dog 

kun fået svar fra en kreds – denne kreds har stort set samme regler som kreds 1. 
 
Dommerudvalget. 

x Jannie Christensen, DcH Brønderslev er nu uddannet lydighedsdommer, tillykke til Jannie. 
x Magnet halsbånd er blevet godkendt, se Nyhedsbrev fra LKU. 
x Kridt markeringer på spor er også godkendt, se Nyhedsbrev fra LKU. 

 
Uddannelsesudvalget. 

x Invitation til IGU 2020 er sendt ud i dag. 
x Invitation til Tranum sendes ud senest start nov.  

 
Eventuelt. 

x VIP 
- Forslag tænkes over til næste kredsbestyrelsesmøde 

 
 

 


