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Kreds 1 – 19.04.2021 

Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 19. april kl. 19.00 

hos Morten Jensen, Grønningen 9, 9330 Dronninglund 

Referat 

 

Kredsformanden 

• Corona 
- 50 personer udendørs må samles 
- 10 personer indendørs må samles 

• Kredsgeneralforsamling - landsmøde ser ud til at blive 21. august 2021 
- Kredsgeneralforsamling forventer vi at afholde 18/8-2021 

• Øre og halekupering 
- Der er et link på fødevarestyrelsen hjemmeside, hvor kan søge om dispensation. Man 

skal ikke spare på oplysningerne om, hvad/hvorfor der er sket med sin hund. Jo mere 
man kan udfylde, jo bedre.  
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.asp
x 

• Nyt fra HB 
- Regnskab blev ikke gennemgået pga. med klubmodul 
- Naturmøde bliver online i år 
- Forventer, at DM kan afholdes som planlagt inden for evt. restriktionerne på det 

tidspunkt. 
- Hvorfor er der antal på hvor mange Eftersøger, Konsulenter der må være i DcH? Burde 

dette ændres? 
- Hjemmeopgave til HB; hvordan udvælges Eftersøger, Konsulenter osv. 

• Evt andet nyt 
- Der er desværre blevet diskvalificeret flere hundefører de sidste par uger til 

konkurrencer 
 

 
Kredskassereren 

• Status 
- Vi i kredsbestyrelsen kan selv gå ind og se budget osv.  

• Information om, at sende kvitteringer over mail 
- Bilag kan sendes pr. mail, men skal være i pdf. Kan dog også gøres via app’en og tage et 

billede 
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• Fremover betaler Kreds 1 maden, kaffe/the og 1 øl/sodavand pr. person til 
kredsrådsmøderne. Der vil stadig komme tilmelding ud. 

 
Næstformand/Kredssekretær 

• Ændring af hvem der skal betale for frivillige hf til kurser. Har i fået det ændret, Morten og 
Ole?  
- De er i gang. 

• Gave til nyuddannet Dommer, Kredskonsulenter og Kredsinstruktører 
- Det er formanden for udvalgene der skal sørge for dette. 

• Kursus i klubmodul, blev det udskudt eller? Mange giver udtryk for, at de har brug for 
hjælp. Kan det laves virtuelt? 
- Der er virtuelt hjælp/videoer på klubmoduls hjemmeside ellers brug deres 

facebookhjemmeside – de svare hurtigt. Men der vil blive afholdt noget, når 
restriktionerne er til det.  

• Der er bestilt nye t-shirts til udvalgsmedlemmer 
- Disse er udleveret til formanden for udvalgene 

 
Konkurrenceudvalget 

• Afbud  
 
Dommerudvalget 

• Dommeraspirantuddannelsen er i gang igen.  
 
Uddannelsesudvalget. 

• IGU 
- Der er en plan for 2021. Lige så snart der åbnes op, så er IGU i gang i maj. 

• Trøjer 
- Nye til udvalgsmedlemmer/kursusleder må gerne bestilles 

• Tanya Kjeldsen er nyt medlem af UU. Hun skal stå for Tranum for træner. 

• Tranum for træner 8-9/1 og IGU 15-16/1-2022 er bestilt 
 
Eventuelt. 

• Næste møde 16/6-21 Kredsrådsmøde 
 

 


