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Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 9.marts 2020 kl. 19.00 

på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst 

Referat 

Afbud fra kredssekretær og formand for uddannelsesudvalg 

 
Kredsformanden 

1: Landsmødet   
 
Bilag kort drøftet 
 
2: Andet nyt  
 

• Der er forslag om at indføre eksamen på instruktøruddannelsen. LLU vil udarbejde et for-

slag. HB ønsker at det sikres at vi får sikret en god overgangsordning for eksisterende in-

struktører. 

•  Der vil fortsat blive stillet krav til undervisere på IGU fra uddannelsesudvalgets side, og 

man vil primært bruge kredsinstruktører i uddannelserne. Dispensation kan fortsat søges ef-

ter nuværende kriterier.  

• DcH Bladet mister annonceindtægter. Annoncesælgeren har fået meget svær ved at sælge 

annoncer i vores DcH Blad, hvilket resulterer i, at vi kommer til at miste annonceindtægter i 

2020. De har meddelt, at det bliver svært at finde annoncører som ved så mange andre trykte 

medier. Dette tages op på HB mødet efter landsmødet. 

• Der arbejdes med procedure for tilbagebetaling af lands- og kredskontingent ved fortrydelse 

af medlemsskab 

• Regnskabet viser et overskud i 2019 på kr. 321.709 
• Ønske om fyldigere dagsorden ikke mindst til kredsrådsmøderne taget til efterretning 

 
Kredskassereren 

• Regnskab gennemgået og kort drøftet – status taget til efterretning 
 
Næstformand/Kredssekretær 

• Hvad er proceduren, når der kommer ny formand i en lokalforening. 
  
Der ledes stadig efter gamle mails på sagen 
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• Forslag til foredragsholder til VIP  
 
Besluttet at VIP-aften udgår i 2020 

Konkurrenceudvalget 
 
Konkurrencesæson i gang.  
Der har været Agilitykonkurrence i Aalborg 
Og E konkurrence i Nibe med 8 deltagere  
 
Dommerudvalget 
 

• Ønske om  en fast ordning på, hvornår der åbnes for konkurrencetilmelding. 
Forslag 
Alle konkurrencer afholdes med højst  3 klasser 
Der skal være mindst 10 A og 10 E konkurrencer 
Max 10 konkurrencer med B og C 
Tilmelding åbnes først 4 uger før sidste tilmeldings dato 
 

 
 
Uddannelsesudvalget. 
 
Ikke noget nyt 
 
Eventuelt. 
 

 
 


