Kreds 1 – 16/9-2020

Kredsrådsmøde

Onsdag d. 16. september 2020 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst
Dagsorden
Kredsformanden
•
-

-

•
-

-

Nyt fra HB
Tilbud om gratis klubmodulkursus
+ For begynder, om formiddagen kl. 9-11.30 og eftermiddagen kl. 12-14.30. 20-30
pr. hold. Kreds 1 vil være 4/10-2020, sted ukendt endnu.
Undersøgelse om Hoopers
+ 14 lokalforening der ikke tilbyder
+ 1 lokalforening tilbyder det allerede
+ 3 lokalforeninger vil tilbyde eller overvejer det
+ 7 lokalforeninger har ikke meldt tilbage
Kingsmoor – sponsorat
+ Arrangement i kreds 4. Kingsmoor har ikke betalt for denne ydelse som DcH har
givet dem. Dette bliver desværre nok sendt videre til en advokat.
264 20 Udkast til ny hundelovgivning
+ 25/2-2020 blev ny hundelovning vedtaget. DcH hører under Fremvisning af dyr i
cirkus, zoologiske haver m.v. Hvilke betyder, at hunde med øre- og halekupering
har mulighed for at få dispensation til at kunne stille til konkurrence i DcH. Dette
skal være veldokumenteret.
Landsmødet
Forslaget fra Kreds 1
+ Der kom et forslags ændring fra HB, og dette blev godkendt. Tilmeldingsgebyr til
DM stiger med 50 kr., således der er flere penge til alle hjælpere. Denne giver arrangørerne flere og bedre muligheder, og selv bestemme hvordan pengene skal
bruges til DM.
Morten genvalgt
Ny formand for eftersøgerne
+ Malene Frost
Næstformand og landskasserer genvalgt
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Uændret landskontingent
+ 290 kr.

•
-

Andet nyt
Førstehjælpfolder
+ Der er udarbejdet en folder. Denne vil formand Christian sende rundt
Brugshundeudvalget har sendt et forslag om at lave et arrangement i hver kreds,
hvor man laver PR for alle aktiviteter i DcH, en anden form for hundens dag. HB ønsker en lidt grundigere forklaring på hvad ønsket er fra udvalget.
+ Hunde der f.eks. ikke kan gå spor, kan måske træne her i stedet.
Hvalpepakke fra DcH
+ Denne kan man bestille gratis til hvalpe- og ungdomshold ved forretningsfører
Jan.

-

-

Kredskassereren
•
•

Mangler 225 medlemmer, for at opnå samme antal som sidste år på dette tidspunkt.
Ikke så mange udgifter i år pga. COVID-19

Næstformand/Kredssekretær
•
-

•
-

Forsikring, hvordan er vi dækket ved DcH?
Kort fortalt, så er vi dækket så godt som vi kan blive. Men det er vigtigt, at man kontakter;
1. Sin formand
2. Forretningsfører Jan
3. Forsikringsmægler Johannes
Der er regler og love som vi ikke kan bestemme, derfor er det vigtigt, at man er tålmodig og gør som Johannes siger.
Det er også meget vigtigt, at lokalforeninger tjekker min. 2 gange om året, at ALLE
medlemmer faktisk har en ansvarsforsikring, for ellers kan det give problemer ved
en skade i DcH
COVID-19, hvordan går det i lokalforeninger, hvordan håndteres det, nogen der
mangler råd, hjælp eller har gode ideer som andre skal have?
Ros fra medlemmer efter konkurrence i lydighed. Ikke nervøse for at deltage.
Medlemmer god til at holde afstand og tage de forbehold der skal tages.
Der har været god infomation fra kredsbestyrelse med regler, husk at tjekke kommunens regler osv.
Der er dog et større ønske om, at hvis en lokalforening ikke føler sig tryg ved afholdelse af konkurrence, så skal de have lov til selv at aflyse, også selvom der står andet i kredsmappen.
Lokalforeningerne er gode til at hjælpe hinanden, en lokalforening har tilbudt Frederikshavn at hjælpe med områder osv., i forbindelse med konkurrence, så man kan
slippe for at aflyse.
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Opfordring; Opfordring til at bruge mailadresser som formand@dchxxxxx.dk og kasserer@dch-xxxxx.dk Det letter administrationen for alle parter, og
skift på posterne betyder ikke ændring af mailadresser.
Eksempel:
Hvis der sker ændring på f.eks. formandsposten skal følgende kredspersoner foretage rettelse.
1. Kredsformand,
2. Kredskasserer,
3. Kredssekretær,
4. DU-formand
5. KU formand
6. UU formand
7. UU-admin.
8. GU-admin
9. UU-diverse
10. IF-medlem
11. Webmaster
+ naturligvis alle lokalforeningsformænd og Landsforeningen.

Konkurrenceudvalget.
•
-

10/10-20 pokaler deles ud i Frederikshavn.
Jens mangler stadig nogle pokaler, skal indleveres senest 3 uger inden.
Agility og Rally uddeles ikke, da der ikke har været afholdt 3 konkurrencer. Kun lydighed uddeles.
Agility er svært at finde en kredsmester, da der i kredsmappen står, at man skal
have et gennemført spring og agility på samme dag, for at få point. Jens vil gerne,
at, i vender dette i klubberne, om det skal ændres, for at gøre det nemmere at få
kredspoint.

Dommerudvalget.
•

Intet

Uddannelsesudvalget
•
•

•
•

IGU på søndag er aflyst pga. COVID-19 status i området.
Der er kun 4 lokalforeninger, der har plads til mange personer, derfor overvejes der
Brovst fremover for afvikling af IGU, så længe der er COVID-19. Forslag fra lokalforeninger; at vi kan måske bruge en skole i område. Det er et godt forslag, men der
skal også være mulighed fo,r at der kan laves/fås mad, kaffe osv. Til deltagerne.
IGU overvejer et modul, der hedder førstehjælp kursus. Dette er der stemning for
blandt lokalforeningerne. Der undersøges med priser osv. IGU grundpris vil måske
stige lidt.
Formanden SKAL HUSKE, at sende information ud til ALLE medlemmer.
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Program for Instruktører på Tranum er færdig, vi håber, vi stadig kan afholde det.

Kredskonsulenten
•
•

4 konsulenter færdig til okt. Fra Nibe, Brønderslev, Sydthy og Frederikshavn.
Opfordring; Brug vores konsulenter, kan komme og holde foredrag osv.

Initiativfonden
•
•
•

•
•
•

-

•

Peder er genvalgt som formand, Stort tillykke.
Interessen for at bruge Initiativfonden er stigende.
Vi har forsøgt at blive mere synlige end tidligere, bl.a. Ved at vi vil forsøge at være i
alle numre af DcH Bladet enten med egne indlæg eller via indlæg fra låntagerne.
Deltage i kredsrådsmøder. Sker endnu ikke i alle Kredse selvom det står i punkt
3.1 i kredsvedtægterne. Gøre opmærksom på vores eksistens på Landsmøderne.
I 2019 støttede vi 2 lokalforeninger med lån.
I 2020 har vi pt. støttet 5 lokalforeninger med lån.
Økonomisk er det både positivt og negativt.
POSITIVT: Ved at beholdningen er nu nede på 150.000 kr. dertil skal der tillægges
100-150.000 kr. i afdrag pr. 01/10.
NEGATIVT: IF har brug for kapitaltilførsel hvis vi fortsat skal kunne hjælpe initiativrige lokalforeninger i samme målestok som hidtil.
Det kan enten ske ved at komme med forslag på næste Landsmøde om at lokalforeningerne skal indbetale f.eks. 20 kr./medlem i 2 år eller en større eengangs kapitaltilførsel.
Husk at Initiativfonden er den funktion i DcH hvor Lokalforeningerne hjælpe Lokalforeningerne med at gennemføre større eller mindre initiativer til gavn for lokalforeningen, egne medlemmer og DcH i det hele taget.

Indkomne forslag for lokalforeningerne
•

Intet

Eventuelt.
•

Spørgsmål;
1. Skal der laves varm mad til frokost, når der afholdes kurser osv., da man måske
ikke synes, at 120kr., er nok til at dække en hel dags forplejning?
JA, det står i kredsmappen. Hvis man ønsker dette ændret, kan man lave et ændringsforslag til næste generalforsamling, så kan alle lokalforeninger stemme
om det.
2. Hvor mange sodavand må deltagerne få, nogle kommer bare og beder om
mere?
1. per deltager. I forlanger betaling, hvis de ønsker andet
3. Skal der være mad til de frivillige hundeføre som kommer og stiller sig til rådighed?
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•

Ole betaler for alle hundefører ved dommeruddannelse, aspirantuddannelse
osv. Men i kredsmappen står der faktisk ikke, hvem der skal dække denne udgift, kun at de skal tilbyde forplejning den tid de er det.
Dette skal selvfølgelig uddybes bedre.
Forespørgsel; Brønderslev mangler A-, B- og agility instruktører. Kontakt formand
Dennis, hvis i har en instruktør i overskud, som har lyst til at hjælpe en anden lokalforening, så vi ikke mister medlemmer.
Opfordring; Kan man ikke komme til Landsmøde, så kan man give en anden formand fuldmagt til at stemme for sig.
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