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Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 23. august kl. 19.00 

hos Ole Christensen, Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst 

Dagsorden 

 

Kredsformanden 
• Landsmødet 

- Beretninger godkendt 
- Regnskab og budget godkendt 
- Kontingent uændret 
- Landsformand og udvalgsformænd genvalgt   

+ Kreds 1 har fået Marianne Åkjær, DcH Hjørring med i LUU. Desuden indgår Kasper Ot-
tesen, tidligere DcH Lindholm 

- Forslag om rullende kontingent vedtaget med 245 mod 50 
+ Træder i kraft når klubmodul er klar.  

- Forslag om, at andre end lokalforeningerne kan stille forslag på landsmødet opnåede 
ikke stemmer nok 

- Forslag om ekstrabetaling til Initiativfonden blev forkastet 
- Vedtægtsændring om DcH`s opløsning vedtaget med 304 stemmer mod 0 
- Da ingen landskassereremner har meldt sig på opfordringerne fra Henrik og Annette 

Lunau, har hovedbestyrelsen besluttet at forsøge at ansætte en person på deltid i se-
kretariatet, personen skal så føre regnskab og fremlægge regnskaber og økonomi over-
sigter for hovedbestyrelsen, som landskassereren gør i dag. Man forventer en udgift på 
120.000kr. om året. 
+ Ønske om lønnet landskasserer vel modtaget  

 
• Nyt fra HB 

- Ungdomskontingent i DcH 
+ Hovedbestyrelsen mener ikke, vi skal indføre et ungdomskontingent, da kreds- og 
landsforeningskontingent normalt kun udgør en del af medlemskontingentet, og at det 
må være op til den enkelte lokalforening. hvordan de vil takle ungdomsmedlemmer. 
Der kan som regel søges tilskud fra kommunen til unge ved at ansøge.  

- Hoopers lever nu op til det, der er beskrevet til punktet ”Større udbredelse af en disci-
plin”. Det betyder, at det nu kan lægges ind under et eksisterende udvalg, Agilityudval-
get har vist interesse og kontaktes.  

- Vedtægtsændring ang. opløsning Henrik er blevet kontaktet af Skat vedr. vores 
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vedtægter, der er en mangel i vores vedtægter ang. fordeling af midler ved opløsning af 
landsforeningen. På den måde som det står nu, kan vi miste vores momsfritagelse, så 
det skal rettes hurtigst muligt. Forslag til vedtægtsændring kommer ekstraordinært 
med på landsmødet den 22. august, selvom vi ikke tager andre nye forslag med.  

- Opdateret tilbud på 6 weekendkurser for DcH 2021 
+ Torben Stenstrup har sendt et opdateret tilbud på foreningsudviklingskurser, der kan 
deltage 2 fra hver lokalforening på kurset, som foregår både lørdag og søndag. 

 
Kredskassereren 

• Saldobalance osv. kan vi selv se i klubmodul 
 
Næstformand/Kredssekretær 

• Intet 
 
Konkurrenceudvalget 

• Kredspoint er svær at få i Agility. Man skal både gennemføre spring og agility for at få point 
– måske dette burde ændres. Jens vil komme med et forslag på kredsrådsmøde 

 
Dommerudvalget 

• Dommersituationen. 
- Det er frivilligt job, men det er IKKE i orden, at man først siger ja til at dømme, og plud-

selig melder man fra 14 dage før, fordi man heller vil noget andet. 
• Konkurrencer i 2022. 

- Forslag; 2 klasser pr. konkurrence 
• Aspiranter 

- Vi mangler stadig.. Der arbejdes på ”Dommer for en dag”, hvor man kan tilmelde sig. 
• Er der problemer eller man oplever noget til en konkurrence, man synes der er forkert, så 

giv Ole besked, så han kan handle på det og ikke hører rygter. 
 
Uddannelsesudvalget. 

• Igu 
- Pga. Covid-19 skal IGU være færdig på 3 år og ikke 2 år. 
- Hundeførerdag indtil videre 53 tilmeldte 
- Tranum er også snart på plads 
- Faktura fra IGU SKAL betales inden aspiranten starter på sin overbygning. 
 

Eventuelt. 
• Kan vi sende invitation ud til ALLE medlemmer gennem klubmodul uden at skal lave et hold 

med dem? Kim undersøger muligheden 
 

 


