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Kredsgeneralforsamling d. 18/8-2021 
kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, 

Brovst. 
  
  
Referat:  
 
Der afholdes et minuts stilhed for afdøde Allan, Mogens og Arne. 
 
1. Valg af Dirigent 

• Peder Søndergaard godkendes til dirigent og gennemgår planen for aften 
2. Beretning 

• Formanden aflægger beretning.  
- Ingen tilføjelser  

• Udvalgsformændene aflægger beretning.  
    DU, KU og UU.  

   -    Ingen tilføjelser 
3.  Kassereren aflægger regnskab. 
          -   105 færre medlemmer, men godt tilfreds pga. Covid-19 
           -   Regnskabet er hermed godkendt 
4.  Indkomne forslag.  
           -   Ingen 
5.  Fastsættelse af kontingent for næste år, herunder budget for indeværende og   
næste år.  
           -   Kontingent for næste år godkendes 
   -   Budget for næste år godkendes 

  -   DU formand Ole Christensen oplyser, at vi mangler dommer, og derfor 
skal der hentes dommere fra andre kredse, og kan blive en ekstra udgift på 
15.000kr. pr. konkurrence.  

6. Valg af Kredsformand  
Kandidat: Christian Ravn. 
-   60 stemmer – 0 nej, 1 blank og 59 ja. Tillykke med valget 

7. Valg af udvalgsformænd.  
  Form. f. Kredsens Konkurrenceudvalg.  
  Kandidat: Jens Rosendahl 

- Genvalgt. Tillykke med valget 
 Form. f. Kredsens Uddannelsesudvalg. 
 Kandidat: Morten Jensen 

-    Genvalgt. Tillykke med valget 
8.  Valg af Revisor 1    

Kandidat: Anneli Bonde ønsker ikke alligevel. Charlotte Munk fra Han Herred 
træder til. Tillykke med valget 



 
  

  2 Næstformand/sekretær	DcH	Kreds	1	
Jannie	Christensen	•	Birkevænget	11	•	9850	Hirtshals	
Tlf.:	22942263	•	Sekretaer@dch-kreds1.dk 

Kreds 1 18.08.2021 

9. Valg af Revisorsuppleant 1 
 Kandidat: Irma Lahrmann 
 -   Genvalgt, Tillykke med valget 
10. Valg af Kredsens medlem af Ordensudvalg: 
 Kandidat: Michael Brandenhoff 
 -   Genvalgt. Tillykke med valget 
11. Valg af Kredsens Initiativfondensmedlem: 
 Kandidat: Peder Søndergaard 
 -   Genvalgt. Tillykke med valget 

           12. Evt. 
-   KU formand Jens; Eliteturnering afholdes 2022 i August/september. Er der 
en lokalforening der ønsker af afholde Elitetunering. August er bedst i forhold 
til DM. 
-    Vandrepokaler kan afleveres til Kredsrådsmøde 8. september 2021 
 
-    Formand Christian; Gennemgår punkter/forslagsændringer til Landsmødet;  
 
- DU formand Ole Christensen;  
- Vedr. dommermangel, så er vi i den situation at vi kan komme til at mangle 

dommere fra 2022 og nogle år frem. Derfor kan vi komme i den situation at 
vi måske bliver nød til at der desværre kun vil være to klasser pr. konkur-
rence, det afhænger også af hvor mange tilmeldinger der er i hver klasse. 

- Som aspirant vil der komme nogle ændringer i forhold til krav, til at være 
aspirant. Dette vil der komme mere om og blive skrevet i kredsmappen.  

- På DcH Danmark Hjemmeside under konkurrenceudvalget, dokumenter, 
konkurrencevejledning kan man finde god information om, hvordan man 
opstiller til konkurrence spor, hvor lang tid man forventer at de forskellige 
øvelser tager når man laver program til konkurrence osv.  

- Starter på spor der ikke er lavet/lagt korrekt, vil Ole opfordre sine dommer-
kollegaer til at annullere disse. 

- Møde med alle konkurrencelederen fra ALLE lokalforening med Ole i 
Brovst vil Ole gerne tilbyde – tænk over det til næste kredsrådsmøde 

 
- Mette, Vesthimmerland; Er der et godt samarbejde mellem dommerkolle-

gaerne samt sporlæggerne? 
 

Oplevere Hundefører/tilskuer problemer med dommere, så tag endelig fat i 
DU formand Ole, så han kan gøre noget ved det.  

 
- Lokalforeninger skal selv finde sporlægger, kan der ikke findes en, så kon-

takter man sporlægger centralen 
 
 


