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Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 15. juni 2020 kl. 19.00 

på Sport og Kulturcenter Brovst 

Dagsorden 

Tilstede; Ole, Morten, Christian, Jens og Jannie 

Kredsformanden 

• Landsmødet 
- Der må være 500 siddende deltager. Vejen har en fin størrelse og central beliggenhed, 

men alle lørdage i august er optaget, så Landsmødet vil højest sandsynlig blive en søn-
dag og kun 1 dags arrangement for dem, som før var for 2 dags arrangement. 

• Andet nyt 
- Torben Stenstrup bliver sponsoreret af Agria igen til kursus for lokalforeninger. Dette 

bliver i 2021. Der er denne gang sat krav/forventning til ham, at det skal være noget 
som DcH kan bruge. 

- Tilskud fra Friluftsrådet 
- Ny webmaster for Landsforeningen. Den nye hjemmeside er ved at være oppe og kø-

rer. 
- Forslag om DcH bladet kunne sendes direkte til medlemmer her i Covid-19 perioden. 

Dette ville koste 51.000kr, så dette skete/sker ikke.  
 

 
Kredskassereren 

• Regnskab 
- Ikke tilstede. 

 
Næstformand/Kredssekretær 

• Når der sendes information om kredsrådsmødet til lokalforeninger kan i bare besvare den 
ang. punkter til mødet? 
- Dette er aftalt. 

Konkurrenceudvalget 

• Der kommer en skrivelse om, hvordan konkurrencer skal håndteres. Når denne kommer, vil 
Jens kontakte lokalforeningerne, om de ønsker at afholde konkurrence. 

 
Dommerudvalget 

• Der er lavet ny brochure for dommeruddannelsen, endelig del dem ud til jeres 
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medlemmer. 

• Dommerprøven 2020 er udsat til 2021 efter samtale med aspiranterne og Dommer Lands-
udvalget. 

• Dommeruddannelsen(alle teori dage) afvikles måske i Brovst, da der er fin plads til alle der. 
Medmindre der er nogle klubhuse, der ønsker at have hele holdet. 

 
Uddannelsesudvalget. 

• Alle aflyste kurser(IGU) er der fundet nye datoer til og ny kalender er sendt ud. 

• Normalt skal alle grundkurser(IGU) være gennemført før man kan starte på en overbyg-
ning, dette er der giver dispensation for i år pga. COVID-19. 

 
Eventuelt. 

• Vi skal huske at respektere hinanden og snakke pænt. 
 

 


