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Kreds 1 – 20/1-2020 

Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 20. januar 2020 kl. 19.00 

på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst 

Referat 

 

Kredsformanden 
• Nyt fra HB 

- Der vil være Workshop/indlæg til landsmødet 
- Naturmødet i Hirtshals; DcH Hjørring og Christian har meldt sig til dette.  

• Generalforsamling 
-  Invitation sendes denne uge. 

• Møde kalender 
- Er godkendt. 

• Friluftrådet, DcH Løgstør laver et arrangement. 
 
Kredskassereren 

• 15 flere medlemmer end sidste år 
• Lidt større underskud end budgetteret med, men har også haft to ERFA-møder. 

 
Næstformand/Kredssekretær 

• Hvad er proceduren, når der kommer ny formand i en lokalforening. Har Christian fundet 
noget på sin computer der kan bruges? 
- Afventer Christian 

• Forslag til VIP underholdning?  
- 21.10.2020 bliver dagen for en underholdende aften og lækkert mad. 

• Skal i have længere tid til at tid til at godkende referat og sende ønsker til dagsorden. Tjek-
kes der kun mail en gang om ugen?  
- Nej, forsættes som nu. 
 

Konkurrenceudvalget 

• Alle konkurrencer er lagt i konkurrencekalenderen 
 
Dommerudvalget 

• Nyt medlem i udvalget. 
- Jan Hansen, DcH Svenstrup.  

• Dommeraspirant + uddannelses afvikling. 



 

  

 2 Næstformand/sekretær DcH Kreds 1 
Jannie Christensen • Birkevænget 11 • 9850 Hirtshals 
Tlf.: 2294 2263 • Sekretaer@dch-kreds1.dk 

Kreds 1 – 20/1-2020 

- Jens Jacob, DcH Skagen + Marianne Nathansen, DcH Frederikshavn + Lya Kokholm, DcH 
Brønderslev starter 2020. 

- Fremad bliver det en hel dag ca. hver måned  med undervisning.  

• Snakken om mails korrespondance vedr. markering på spor. 
- Evt. en ”studietur” til anden kreds, for at få erfaring med kridt markering. 

• Dato/tidspunkt for tilmeldinger til konkurrence + betaling. 
- Det skal være muligt, at få pengene tilbage, hvis du melder fra inden sidste frist eller/og 

der skal først åbnes op for tilmelding 2 mdr. inden konkurrencedag. 

• Dommeraspirant dag med aspiranter fra de andre kredse, god ide. Men bliver desværre for 
dyrt. 

 
Uddannelsesudvalget. 

• Tranum for instruktører, 90 deltager, alle godt tilfredse.  

• IGU i Tranum 22 deltager, første modul overstået, god weekend.  

• Hundeførerdag 25/10-2020. 

• Agility overbygning aflyses pga. kun en tilmeldt 

• Nosework overbygning udsættes til 2021, da vores instruktører skal være godt udrustet til 
denne uddannelse. 

 
Eventuelt. 

• Intet 
 

 


