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Kreds 1 – 13/3-2020 

Kredsrådsmøde 

Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19.00 i Sport og Kulturcen-
ter Brovst, Damengvej 2, Brovst 

Referat 

Referent: Kredssekretærsuppleant Peder Søndergaard. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kredsformanden (Christian Ravn) 
 

Landsmødet 

Spørgsmål – gennemføres eller udsættes p.g.a. Corona?? 

Der kommer en afklaring i aften. (Efterfølgende meddelt at Landsmødet udsættes foreløbig). 
 

Beretninger: Kan læses i kort form i DcH Bladet og fuld længde på DcH Danmarks hjemmeside. 

Regnskab: Ser rigtig fornuftig ud. 

Forslag: 1 fra HB og 2 fra DcH Hjørring.  

Kontingent: Forslag om uændret kontingent. 

Valg: Der er kandidater til alle pladser. Alt tyder på fredsvalg. 
 

Fra HB-møder: 

Uddannelse: 

Forslag om at indføre eksamen på instruktøruddannelsen. LUU vil udarbejde et forslag.  

HB ønsker at det sikres at vi får sikret en god overgangsordning for eksisterende instruktører.  

Der vil fortsat blive stillet krav til undervisere på IGU fra uddannelsesudvalgets side, og man vil pri-
mært bruge kredsinstruktører i uddannelserne. Dispensation kan fortsat søges efter nuværende 
kriterier.  

 
DcH Bladet 
 
DcH Bladet mister annonceindtægter. Annoncesælgeren har fået meget svært ved at sælge an-
noncer i vores DcH Bladet, 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  
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Beregnerprogrammet: 

Tilmeld- og beregnerprogrammer er ved at være klar og kører i dag i Agility og Nordisk, de andre 
grene kommer løbende på, så de er klar til brug ved konkurrencestart.  

 

Lokalforeningsnedlukning i Kreds 3  

Lokalforening i Kreds 3: Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling via medlemmer i 
foreningen, da opløsningen af foreningen ikke er foregået retsmæssigt. Hvilket hovedbestyrelsen 
bakker op om. 

 

Fortrydelse af medlemskab og hermed tilbagebetaling indenfor 3 uger. 

Hvordan gør vi med tilbagebetaling for medlemmer, der ikke vil være medlem, inden der er gået 3 
uger?  

Landskassereren har en model på trapperne, og han er i dialog med kredskassererne primært. 

 
Regnskab: 

Regnskabet viser et overskud i 2019 på kr. 321.709, - på trods af store investeringer i nyt IT-sy-
stem i DcH.  

Pga. af det nye regnskabssystem er det meget svært at lave sammenlignelige tal fra 2018 

 
Kredskassereren (Kim V. Poulsen) 
 
Kredskassereren udtrykte megen tilfredshed med klubmodulet. 
 
Generel tilfredshed i lokalforeningerne i Kreds 1 med klubmodulet. 
Nogle kasserer bemærkede at der var en del posteringsaktivitet, men der var enighed om at det 
kunne skyldes hvor stor en detaljeringsgrad den enkelte lokalforening havde valgt i regnskabet. 

 
Næstformand/Kredssekretær (Suppleant Peder Søndergaard) 
 
Lokalforeningerne og deres medlemmer anmodes om ALTID at huske at svare på / foretage til- el-
ler framelding til arrangementer. 
 
Det letter administrationen uanset hvem der har gjort sig den ulejlighed at lave et EVENT. 
 
Klubmodulet har gjort det let at svare, så hjælp hinanden. 
 
Formand John Bermann. DcH Hjørring ønskede at drøfte begrebet ”Frivillighed. Hvem påtager 
sig opgaver.” 
Følgende emner blev drøftet: 
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• Er vi (DcH) blevet for træge at ”danse” med. Stilles der for store krav? 

• ”Går vi efter manden og ikke bolden”?  

• Accepterer vi ikke forskelligheder i kommunikationsformer og mindre korrekt formule-
ring(skal man være akademiker for at kunne kommunikere). 

• Er en eksamen virkelig altid nødvendig? Eksamen kan være et tilbud hvor det giver me-
ning. 

• Behøver manglende eksamen at gå ud over kvaliteten? 

• Er der ved at snige sig for meget ”akademiker-stil” ind i DcH så ”almindelige” medlemmer 
har svært ved at begå sig, og ikke ønsker at være frivillig på alle niveauer grundet for store 
krav. 

• Er praktik ringere end teori? 

• Evt. træneraspiranter mister interessen  når uddannelse varer en sammenhængende lør-
dag og søndag. 

• Eksamen ikke på instruktøruddannelse men på Kredsinstruktøruddannelsen. 

 

Konkret krav efter drøftelsen, som kredsformanden bringer videre i HB/Landsforeningen: 

 

• Kreds 1 ønsker at emnet ”eksamen” skal til høring Kredsene inden der vedtages noget i 
Landsforeningen. 

 
Dette begrundes i at beslutningen kan få store konsekvenser i lokalforeningerne. 
 

Formands- og kassererskifte 
 
Husk at informere om skifte på formands- og kassererposterne. Blanketten hertil findes på DcH 
Danmarks hjemmeside og skal sendes til både forretningsføreren og kredssekretæren. 

 

Link til hjemmesider. 

 

Lokalforeningernes hjemmesider er et informationsværktøj til både nuværende og kommende med-

lemmer. Husk derfor altid at lægge link til Kreds 1’s og DcH Danmarks hjemmeside. De indeholder 

begge informationer som ikke nødvendigvis findes på lokalforeningshjemmesiden. Eksempelvis 

Kredsmappen og DcH Håndbog. 
 
 

Konkurrenceudvalget. (Jens Rosendahl) 

 

Intet nyt grundet lovlig fravær (60 års fødselsdag)😊 . 
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Dommerudvalget. (Ole Christensen) 
 
Har lokalforeningerne fundet ud af, om vi skal prøve at finde dommere i andre Kredse? 
 
Dommerpåsætning og Dommermangel blev drøftet igen. 
 
Konklusion: 
Vi tager udgiften til dommere udefra i 2020, men SKAL finde en løsning fra 2021. 
For at finde pengene kan VIP-arrangement evt. aflyses eller gennemføres i en reduceret økono-
misk form. 

 

Forslag fra Ole (DU) og Jens (KU) vedr. konkurrenceplanlægning 2021 og fremover (Citat): 

 

Forslag til afholdelse af kreds- og landsdækkende konkurrencer fra 
2021 og fremover.  

   
Da vi i flere år har haft mange udfordringer med af få dommere nok til at 

dømme ved konkurrencer vil vi foreslå at vi fremover kun har følgende 
sammensætning af klasserne.  
  

 1. Alle konkurrencer i Kreds 1 afholdes med kun 3 klasser. Undtaget er 
DM udtagelsen og Nordjysk Mesterskab.  

  
2. Der afholdes minimum 10 konkurrencer med A og E klassen.  
  

3. Der afholdes max 10 konkurrencer med C og B klasser.  
  

4. Åbning for tilmeldinger: Der åbnes først 4 uger før sidste tilmelding 
dato (lørdag middag).  
   

På vegne af. Kreds 1’s KU og DU. 
 

 
Uddannelsesudvalget (Morten Jensen) 

Afbud 
 

Kredskonsulenten (Patricia Bernhardsen) 
Ikke til stede. 
 
Initiativfonden (Peder Søndergaard) 
 
Fin aktivitet fra årets begyndelse. 
Stor tilfredshed med Landsforeningens overskud, hvilket jo har en positiv afsmitning på IF’s regn-
skab. 
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Landskonkurrenceudvalget (Poul Graversen) 

 
Info fra LKU om socialt samvær på konkurrencepladserne.  
Især bør man undgå håndtryk.  
Udvalget anbefaler at der udvises sund fornuft på konkurrencepladserne, og at der findes en for-
nuftig løsning på hvordan hundeføreren skal hilse på dommer. 
 
Net på ryggen af træningsveste er tilladt. 
 
Der er pt ingen problemer med ledige pladser ved konkurrencerne. 
 
Citat: Omkring DcH-tilmeld så er det HB som har lagt op til at det er 2019-system der bruges, men 
at LKU går tilbage til systemet før 2019 .Så får vi se om det giver problemer i år. Vi håber at Klub-
modul/betaling sikrer os at de fleste kan tilmelde sig de konkurrencer de vil. Der pt ingen problemer 
lige nu. LKU laver en revurdering sidst på året. 
 
Der arbejdes på et forslag om at alle sporliner skal være 10 meter. 
 
Fra salen: Den enkelte lokalforening har dog selv mulighed for at bestemme hvornår de vil åbne for 
tilmelding. 

 

Eventuelt. 
 
Der var en kort drøftelse af problematikken vedr. konkurrerende virksomhed (private hundeklub-
ber). 
 

Afstemning ved fuldmagt til et Landsmøde. 
Grundet krisesituationen i Danmark er der lokalforeninger der, af sundhedshensyn, ikke kan del-
tage i Landsmødet.  
Sekretariatet er derfor blevet forespurgt om der generelt kan stemmes ved fuldmagt for en for-
ening. 
Sekretariatet svarer(Citat):  
”Det burde der ikke være noget i vejen for, formanden skal dog underskrive snippen med 
stemmeantal og lave en fuldmagt på snippen til den som skal repræsentere foreningen.” 
 
 


