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Kredsrådsmøde 

Onsdag d. 8. september kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter 
Brovst, Damengvej 2, Brovst 

Referat 

Kredsformanden 
• Tilbageblik på Landsmøde 2021 

 
• Alle beretninger godkendt. 
• Regnskab godkendt. 
• Budgettal taget ad notam. 
• Landsformand Anette Lunau genvalgt. 
• Ny formand for LUU: Gitte Bendixen.  
• Marianne Åkjær, DcH Hjørring er blevet medlem af Landsuddannelsesudvalget, LUU. 
• Forslag om rullende kontingent vedtaget. 
• Forslag om deadline for indsendelse af forslag til Landsmødet vedtaget. 2 ændringsfor-

slag blev ikke vedtaget. 
• Forslag om tilførsel af midler til Initiativfonden ikke vedtaget. 
• Skattemæssigt krav om vedtægtsændring vedr. DcH’s opløsning vedtaget med 304 

stemmer mod 0. 
• Kontingent fortsætter uændret. 
• Arbejdsgruppen, der arbejder med kontraktinstruktører, orienterede om status. Der for-

ventes forslag til næste Landsmøde. 
 

• Regnskabsfører: 
Da det har vist sig umuligt at finde et emne til landskasserer, blev der fremlagt planer 
om at ansætte en regnskabsfører på deltid og som konsekvens heraf nedlægge funktio-
nen som landskasserer og dennes suppleant.  Positivt modtaget af Landsmødedelta-
gerne. 

 
• Andet nyt 

 
• DM 2021 

Omkring 35 deltagere fra Kreds 1 p.t. 
Næste weekend er de sidste konkurrencer, der kan give udtagelse. 
En god halv snes konkurrencer. 
 

• Velkommen til Agria Hundegåtur! 
I weekenden d 18.–19. september 2021 går vi sammen for hjemløse hunde! Agria Hun-
degåtur er et velgørenhedsarrangement, hvor hunde og hundeejere er med til at samle 
penge ind til Dyreværnet.  
Det er første gang vi arrangerer Agria Hundegåtur i en digital version, og konceptet er 
såre simpelt: For dig og din hund er det gratis, men for hver hund og ejer der deltager, 
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donerer Agria 10 kr. til Dyreværnet. Du og din hund deltager hjemmefra ved at gå en 
tur i nabolaget, gå en tur igennem Agillity tunellen på træningsbanen eller ved at gå fra 
spisestuen ud i køkkenet. Alle gåture tæller, så alle hunde, både de unge og de gamle 
kan være med.   
 

• 50 års jubilæum her i september, 2021 
 
7. september: DcH Sydthy   

18. september: DcH Vesthimmerland  
 

• Foreningslederkursus 
Som meddelt på kredsrådsmødet d. 16.6.2021 :  
Foreningslederkursus 9.-10. oktober: Max 50 deltagere. Indbydelse på vej. 
Husk at udfylde og indsende det udsendte spørgeskema. 
 

• Forskningsprojekt. 
To specialestuderende på veterinærmedicin er ved at skrive speciale  
om at undersøge livskvaliteten hos hunde med kroniske mavetarmlidelser,  
samt at undersøge hvorledes det påvirker ejeren at have denne hund –  
og endeligt kommunikationen mellem ejer og dyrlæger.  
De vil gerne bede jer lidt om hjælp, til at komme ud med deres projekt,  
så de kan få fat på ejere fra hele Danmark og dermed høj validitet.   
Alt hjælp vil blive højt værdsat. Her kommer lige et officielt link til projektet. 
 https://dyreetik.ku.dk/forskningsprojekter/mave-tarm-lidelser-hos-hund/ 

 
Kredskassereren  
 
 Intet nyt. 
 
Næstformand/Kredssekretær 
 

• DcH Hadsund har ordet.  Næste gang er DcH Vesthimmerland. 
 

DcH Hadsund har passive/medlemmer der ikke betaler træningsgebyr kun Lands- og 
Kredskontingent. De træner med en selvbestaltet “træner” på foreningens arealer. 
“Træneren” er ikke godkendt af bestyrelsen. 
 
DcH Hadsund ønskede at drøfte situationen med kredsrådet og hvordan man forholder 
sig til en sådan uønsket situation, da kommunikationen med “træneren” var gået i 
hårdknude. 
Der blev skitseret flere løsningsmuligheder som bestyrelsen vil drøfte hjemme i lokal-
foreningen. 
 
DcH Hadsund har en hundefører der ikke betaler fuld kontingent, kun kreds- og lands-
kontingent. Vedkommende ønskede at deltage i konkurrencer, men bestyrelsen mener 
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ikke dette kan lade sig gøre og samtidig mener bestyrelsen heller ikke de var langt nok 
i træningen.  
Det var lykkedes hundeføreren at få fat i en konkurrencebog som han ønskede at få 
formandens underskrift i. Det afslog formanden.  
Hundeføreren gæstetrænede i en naboforening, der ligger i Kreds 3, og her var denne 
foreningens formand villig til at underskrive konkurrencebogen selvom hundeføreren 
ikke tilhørte denne lokalforening! Hundeføreren betaler grundkontingenter og er hjem-
mehørende i DcH Hadsund. 
 
Kredsrådet mener det er en illoyal handling af naboforeningen og kredsformand Chri-
stian Ravn vil følge op på sagen med kredsformanden Jørgen Randa i Kreds 3. 
 
Gældende regler er at ingen hundefører kan deltage i en konkurrence uden forudgå-
ende accept fra egen lokalforeningsbestyrelsen. 

 
Konkurrenceudvalget. 
 

• Spørgsmål/oplæg vedr. nemmere adgang til kredspoint og kredsmesterskab i Agility. 
Grundet for få Agility-konkurrencer i Kreds 1 kan der i år ikke kåres en Kredsmester i 
alle Agilityklasser. 
 
Skal Kreds 1’s kredspointregler ændres for Agility? 
 
Klubberne der dyrker Agility opfordres til at komme med input til ændrede regler. Anja 
Lund Stensgård, DcH Sydthy tager initiativ til at der kommer et oplæg. 
 

• Oplæg vedr. ønsker om konkurrencedage til konkurrencekalender 2022. 
Skema for 2022 udsendes i denne uge. 
 
Desværre er der begrænsninger grundet dommersituationen (mangel på dommere). 
 
De må max. udbydes 3 klasser i DcH programmet samme dag. 
Årets sidste konkurrence dog undtaget grundet kredsmesterskabskåringer. Her må der 
være 4 klasser. 
 
20/11 2021 afholder kredsen et sporkursus for nye sporlæggere hos DcH Arden. 
 
18/10 2021 skal KU-formand Jens Rosendahl til Kreds 3 for at deltage i et møde med 
en nyetableret gruppe med henblik på at drøfte den daglige arbejdsgang i en Sporlæg-
gercentral, samt et evt. samarbejde mellem Kreds 1 og Kreds 3. 
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Dommerudvalget. 
 

Informationsmøde 
Informationsmøde for konkurrenceledere i lokalforeningerne. Er der interesse? Det er 
der tilslutning til. 
Arrangementet afholdes formentlig i Brovst. 

 
Dommer for en dag-arrangementer 
2 stk. “Dommer for en dag-arrangementer”.  
Indbydelse kommer snarest fra DU. 
 
Dommersituationen 
Mangel på uddannede dommere er ikke kun et kreds 1 problem, men er landsdæk-
kende. 
 
Der var en længere drøftelse af hele dommersituationen i Kreds 1 og udfordringerne 
med at få tilstrækkelig tilgang til gerningen. 
 
Enkelte lokalforeningsformænd gav udtryk for at man fandt det betænkeligt at dommer-
uddannelsen blev betegnet som, svær, omfattende, fysisk krævende, ikke pædagogisk 
m.m.. Fremstillingen af dommeruddannelsen blev opfattet som negativ, og ikke som et 
positivt tilbud i DcH. Ole Christensen prøvede at forklare hvad der skal til for at være 
dommer og dømme hundefører der har trænet rigtig meget for at få en ansvarlig og 
god bedømmelse. 
 
Nogle lokalforeningsformænd mente at når hundeførerne var til konkurrence, så skulle 
dommerne til at ”træne/hjælpe” hundeførerne igennem øvelserne i konkurrencen. 
Ole Christensen havde den opfattelse at en konkurrence ikke er en træningsplads, og 
dommerne skal ikke agere trænere/instruktører på konkurrencepladsen. Al træning fo-
regår i lokalforeningerne.  
 
 
Konklusionen blev at kredsens dommerudvalgsformand Ole Christensen blev opfordret 
til at fremføre, overfor Landsdommerudvalget, LDU, ønsket om f.eks. en salgsvideo og 
andet materiale der kunne fremføre facts samt de positive sider i gerningen for at få til-
gang af nye dommere.  
 
Samtidig blev Kredsformand Christian Ravn opfordret til at fremføre samme problema-
tik i HB. 

 
Uddannelsesudvalget 
 

• InstruktørGrundUddannelse, IGU kører planmæssigt 
 

• Hundeførerdag: Der er pt. tilmeldt 67. 
 

• UU opfordrer lokalforeningerne til at komme med ønsker om kurser. 
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• Indbydelse til IGU 2022 kommer snarest. 
 

• Der ønskes kursister med en bedre basisviden til DcH og programmer. Følordninger i 
lokalforeningen vil være optimalt. 
 

• Spørgsmål. Skal en Agilitytræneraspirant absolut gennem DcH-programmet? 
 

Kredskonsulenten 
 

Ny Uddannelsesomgang startes i november 2022. 
Der opfordres til at tilmelde konsulentaspirantemner. 

 
Initiativfonden 
 

Peder Søndergaard, DcH Lindholm, er genvalgt til formand for Initiativfonden. 
 
Lokalforeningerne opfordres til at tage nogle initiativer og i givet fald søge Initiativfon-
den om lån til gennemførelse af projekter.  

 
Indkomne forslag for lokalforeningerne 
 

Ingen. 
 

Eventuelt. 
 
 Kaj Pharsen, DcH Nibe.  
 

o Janni har sendt mail med spørgsmål. Hvad skal de bruges til? Begrundelse? 
 

o Forslag om genoptagelse af VIP-aften. Kredsbestyrelsen er positiv. 
 

John Bermann, DcH Hjørring.  
 

  Havde forslag til nye tiltag. 
 

§ Hundens Dag.  
§ Jobmesse. Hvem laver hvad, Vis hvad du kan. Etc. 

 
 Karsten Grønlund Pedersen, DcH Støvring  
 

Utilfreds med Landsnæstformandens og landsformandens attituder og udtalelser 
på talerstolen på Landsmøde 22/08 2021.  
Flere deltagende lokalforeningsrepræsentanter gav udtryk for samme opfattelse. 
Kredsformanden kan uddybe dette i HB hvis ønsket. 

 
Kredsformanden viste “DcH filmen”. Kan findes via dette link. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FINdStuXvbk  


