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Kredsrådsmøde 

Onsdag d. 16. Juni kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter 
Brovst, Damengvej 2, Brovst 

Referat 

Kredsformanden 
• Nyt fra HB 

- DcH Magasin er udsendt 
- Dch Bladet skal for første gang laves af Skymedia 
- DcH film, lavet for at vise DcH’s afhængighed af naturen og arealer. Skulle have været 

vist på naturmødet. Christian undersøger muligheden for, at vi kan få lov at se den alli-
gevel. 

- Foreningsudviklingskurser fra Torben Steenstrup den 9-10, oktober 2021. Der vil 
komme nærmere information. Der vil være en spørgeundersøgelse inden ang., hvad 
foreningerne har behov for. 

- Betalte instruktører, dette vil blive omtalt på Landsmødet. 
- DcH-lydighed kommer til at hedde DcH-programmet 
- Mediestrategien Samarbejde med Jette (DcH-Bladet), Emily (hjemmesiden), Lise (Fa-

cebook). Der skal være mere dækning på tværs af medier og mere videoer på Face-
book.  

- Eftersøgerne; 19 i Kreds 1. Der har været snakket om, om der er nok eftersøger og om 
de er delt korrekt ud i kredsene.  

- Konsulenterne; 11 i Kreds 1. Det ser fornuftigt ud med antallet og fordeling, da man 
nogle gange som konsulent, kan klare opgaven hjemmefra. 

• Naturnationalparker 
- Etablere 15 naturnationalparker rundt om i Danmark. DcH er betænkelig ved det, da det 

vil indskrænke vores arealer til hundesporten i naturen væsentligt. 

• Øre/halekupering 
- § 13. Hale- eller ørekuperede hunde må ikke udstilles eller på anden måde fremvises 

med henblik på bedømmelse af hundens ydre, dens brugsegenskaber eller færdighe-
der. Forbuddet gælder dog ikke for hunde, der er halekuperet i over ensstemmelse med 
§ 10.  
Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra bestemmelsen 
i stk. 1, 1. pkt., når der er dokumentation for, at hale- eller ørekupering er sket af veteri-
nære årsager. Det er derved muligt for Fødevarestyrelsen at undtage hunde fra udstil-
lings- og fremvisningsforbuddet, hvis der ikke kan herske tvivl om, at øre- eller haleku-
peringen er udført af veterinære årsager for at afhjælpe en diagnosticeret sygdomstil-
stand, som f.eks. en kræftknude eller en voldsom beskadigelse af øre eller hale.  
I vurderingen af sådanne ansøgninger om dispensation bør der som udgangspunkt 
indgå en udførlig dokumentation, herunder billeddokumentation hvis det er muligt, af 
skadernes omfang fra den dyrlæge, som har udført indgrebet. Derudover er det nød-
vendigt at få oplyst hundens navn, race, alder, lovpligtig ID-mærkning samt ejerens 
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navn og kontaktoplysninger i forbindelse med behandling af ansøgningen. Informatio-
nen kan sendes til fødevarestyrelsen via ”kontaktformularen” på Fødevarestyrelsens 
hjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Si-
der/Forside.aspx  

• Kredsgeneralforsamling 
- 18. august 2021 
- På valg; Kredsformand, KU, Formand for UU og KU, Repræsentant for OU og IF samt 

revisor 1 + dennes suppleant.  Vil du stille op, så skriv endelig til Christian.  

• Landsmøde 
- 22. august 2021 
- På valg; Landsformand, Formand for DcH bladet, Agility-, Rally-, Konkurrence-, Uddan-

nelses- og Noseworkudvalget. 

• Andet nyt 
- Ny kontingentstruktur; Kontingent til landsforeningen er gældende 1 år fra starten af 

den måned, hvor medlemmet er registreret som medlem i lokalforeningen. Vi håber, at 
klubmodul også kan håndtere dette.  

- Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet skal være sekretariaet i hænde senest 
15 februar. 

- Initiativfonden har et forslag om tilførsel af yderligere kapitalt til DcH initiativfonden 
FORSLAG; Vi foreslår at lokalforeningerne i DcH yder et bidrag til IF på 20 kr./medlem 
beregnet ud fra antal medlemmer pr. 31/12 2021. Indbetaling af beløbet skal ske senest 
31/01 2022.  
 

 
Kredskassereren  

• Landsforeningen og Kim er ikke enig om medlemsantallet 

• Husk at melde ændringer 

 
Næstformand/Kredssekretær 

• Skal lokalforeningerne stadig skiftes til at komme med et ”emne/problem”, at snakke om på 
kredsrådsmøderne?? 
- Der er stemning for, at jeg laver en liste, sender den ud, og så kan lokalforening sige 

nej tak, hvis de ikke har et emne. Men det er vigtigt. at man husker at tænke ud af bok-
sen.  

• Sodavand sættes på tilmelding. Det er vigtigt, at I husker at melde til og fra, da vi betaler ud 
fra jeres tilmelding. 

 

Konkurrenceudvalget. 
• Div. point kommer snart ud.  

• KU’s pc til reparation 
- Stadig til rep. Været i 3 mdr. 

• Startbøger 
- Sørg for at kontrollere startbøger. Er den skrevet korrekt under? 
- Startbogen er en garanti for, at Hund og Hundefører er godkendt til at må starte konkur-

rencer. 
- Hvor skal der skrives i en Agilitybog? Jens undersøger sagen. 
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- Stiller man op til konkurrence, så SKAL resultatet også i startbogen.  

 

Dommerudvalget. 
• Rally, hvordan deles dommer ud? Dette står ingen steder. Det burde besluttes hvordan og 

skrives ind i Rally Orienteringen. 
Evt. som ved lydighed, hvor klubberne giver Dommercentralen besked inden en bestemt 
dato, og så sørger de for, at finde dommer. Det skal være nemmere og mere overskueligt 
for alle. Christian vil tage den med videre.  

• Der mangler Dommeraspiranter. Desværre kun 20 dommer tilbage.  

 

Uddannelsesudvalget 
• IGU 

- Er i gang igen efter COVID-19.  

• Tranum 
- Er planlagt for 2022 

• HF dag 
- 31. oktober 2021, foregår på Poulstrup Skole. Program og tilmelding vil snart komme 

 

Kredskonsulenten 
• Gaver uddeles til de nye kredskonsulenter. Formand for lokalforeningen får deres gave 

med hjem. Stort tillykke med uddannelsen 

 
Initiativfonden 

• Peder skal på valg igen, så hvis en ønsker at prøve at være en del af initiativfonden, så er 
de mere end velkommen. 

• Det går godt med at låne penge ud. Lige nu gives der svar på 14 dage. Kontakt endelig Pe-
der, hvis der er spørgsmål eller ønsker at låne penge 
 

Indkomne forslag for lokalforeningerne 
• Intet 

 

Eventuelt. 
• Hjørring kommunen er i gang med et stort reklame projekt og ønskede en masse 

frivillige fra foreninger til at deltage i dette. John og Inge fra DcH Hjørring har været 
med i dette. 

• DGI, det kan godt betale sig at være medlem. DcH Nibe har fået erstattet deres tab 
efter COVID-19. 

• 18. september 2021 holder Vesthimmerland jubilæum. Invitation vil komme 

 
 

 

 

 

 


