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Kreds 1 – 18.10.2021 

Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 18. Oktober 2021 kl. 19.00 

hos Ole Christensen, Oddesundvej 119, Aalborg 

Dagsorden 

Tilstede; Morten, Christian, Kim, Ole og Jannie 

Kredsformanden 
• DcH DM 

- Kreds 1 havde færre podiepladser end sidste år.  
- Afvikling af DM gik fint 
- Forplejning/logistikken var for dårlig 

• Jobopslag regnskabsfører 
- Der er en del interesseret 

• Ny forening på Fyn pr. 1. januar 2022. 
- Sydfynsk hundeførerforening 

• DcH Bladet tilbage ved gamle leverandør 
- Tidligere leverandør er fyret pga. uoverensstemmelser 

• Misbrug af rabatkode Dog Coach 
- Blev langt på Facebook, og dermed kunne alle bruge den.  

• Flåthalsbånd ved konkurrencer 
- Der arbejdes på en løsning. 

• Kursus i januar 
- Sendes ud start jan. Reminder i nov. 

• VIP? 
- Udsættes til efterår 2022 
- Hygge for alle Udvalg undersøges 

• Kalender 
- Formandsmøde 20. november 2021 
- Fællesmøde udvalg og HB 21. november 2021 
- Budget møde 28. november 2021 
- HB møde 16. januar 2022 
- HB møde 27. februar 2022 
- Landsmøde 19. marts 2022 HB møde 20. marts 2022 
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Kredskassereren 
• Regnskab m.m 

- Medlemstal stemmer igen ikke med Landsforeningens. 
- 2666 medlemmer.  
- 118 flere medlemmer end sidste år. 

• Betaling af faktura 
- Flere lokalforeninger mangler at betale en faktura – nogle har flere.  

 
Næstformand/Kredssekretær 

• Der efterspørges kursus i brug af klubmodul 
- Der laves et kursus i Brovst. 

• Gennemgang af svar fra lokalforeningerne på mine spørgsmål (er også vedhæftet) 
- Desværre ikke så mange der har svaret 
- Der er ikke så mange der ønsker at holde A+E konkurrence 
 

Konkurrenceudvalget 
• Afbud  

 
Dommerudvalget  

• 2 nye dommer, Tillykke til David Sørig DCH Frederikshavn og  
• Henrik Friis Damsgaard DcH Sydthy. 
• Dommer for en dag i Dronninglund, desværre kun 3 tilmeldte. Men en super hyggelig dag. 
• Dommer for en dag i Nibe, aflyst pga. få tilmeldinger – fik tilbud om at komme til Dronning-

lund, men kunne desværre ikke. 
• Der er måske fundet en løsning til Dommercentralen. 
• Gave til dommeren, Kim og Ole undersøger muligheden 
• Dommermøde holdes i Brovst, dato kommer snarest. 

 
Uddannelsesudvalget. 

• Hundeførerdag, der er styr på dagen og vi glæder os 
• Tranum 

- Program er godkendt og sendes ud. 
- Håber på 80 deltager. 

• Projektor; det godkendes, at der kan købes nye. 
• Kredsmappen 3-35 skal opdateret. 
• Jannie vil stoppe som sekretær i UU. En der vil prøve nye udfordringer, så kontakt endelig 

Formand Morten.  
• Lotte vil gerne af med nogle opgaver. Der er fundet en ekstra kursusleder. 
• IGU 2022 er sendt ud.  
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Eventuelt. 

• Intet 
 

 


