Kreds 1 – 9/3-2022

Kredsrådsmøde
Onsdag d. 9. marts 2022 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst
Referat
Kredsformanden
•
•

Nyt fra kredsformanden
o Orienterede om at der afholdes VIP-arrangement en 26/10 2022.
Landsmødet
o Følgende emner blev drøftet:
§ HB’s ret til at stille forslag på Landsmødet medfør DcH’s vedtægter
§12.3.
• Der var en udpræget enighed om at det ikke var muligt hvilket
bekræftes af HB’s ændringsforslag til §12.3.
§

Forslag til ændring af §4.
• Ingen kommentarer.

§

Forslag til ændringer i lokalforeningsvedtægterne.
• Der var ikke gennemgående tilfredshed med at alle blev tvunget til rullende kontingent. Det var ikke det der blev lovet på forhånd.

§

Forslag om vedtægtsændring ang. Regnskabsfører i Landsforening.
Kredsens repræsentant i Initiativfondens (IF) bestyrelse oplyste
om, at en enig bestyrelse i Initiativfonden, havde indsendt ændringsforslag til Landsmødet vedr. IF’s FUNDATS via en lokalforening som vedtægterne foreskriver. Heri gjorde IF på forhånd opmærksom på at IF sagtens kunne fungere uden Landskasseres direkte medvirken. Det indsendte forslag til ændring
af IF Fundatsen afviser HB grundet henvisning til at det er en
Orientering og ikke en Fundats!
I stedet laver HB et forslag til nyt punkt i DcH’s vedtægter der
anføres som §7.8 med ordlyden: Næstformanden er født medlem af Initiativfonden og kan deltage i fondens møder.
Dette HB forslag er i strid med intentionerne med IF da den
skal være total uafhængig af HB for at undgå politisering. Det
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fremgår også tydeligt af DcH’s organisationsdiagram, at HB intet har med IF at gøre.
IF er heller ikke nævnt i HB’s forretningsorden hvilket er tilfældet for de faste udvalg.
Lokalforeningerne i DcH Kreds 1 ønskede at få tilsendt forslaget til ændring af IF Fundatsen og korrespondencen herom,
samt blive underrettet om sagens udvikling på mødet mellem
HB og IF den 11/03 2022.
§

Forslag om ændring af vedtægt for Agilityudvalget med tilføjelse af
hoopers.
• Ingen kommentarer.

§

Forslag til ændring af kredsvedtægter.
• Ingen kommentarer.

§

Forslag til Landsforeningskontingent 2023
• Ingen kommentarer.

§

Personvalg
• Ingen kommentarer.

§

Liste B udvalgsmedlemmer 2022
• Ingen kommentarer.

Kredskassereren
•
•

Status på regnskab/medlemstal
o Der er pt. godt 2100 medlemmer i Kreds 1.
o Kredsen har en god økonomi.
Nyt klubmodul
o 11 lokalforeningsrepræsentanter deltog i kredskassererens og kredssekretærens kursus i Klubmodulet. Intrykket var at det forløb tilfredstillende.
o Kassereren anbefalede at lokalforeningerne gik på opdagelse i den nye version af klubmodulet og evt. deltog i nogle af webinarerne.

Næstformand/Kredssekretær
•

DcH Støvring har ordet, men da jeg ikke har hørt fra dem, må DcH Frederikshavn
gerne overveje om de har noget til debat/spørgsmål.
o Der var ikke indkommet nogle emner.
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Konkurrenceudvalget.
•

Afbud

Dommerudvalget.
•

Afbud

Uddannelsesudvalget
•
•
•

Agility-overbygningen bliver gennemført i år. Datoerne for kurserne kommer hurtigst
muligt på hjemmesiden.
NoseWork-overbygningen bliver også gennemført i år. Der er lukket for tilgang da
alle pladser er opfyldt.
Der ønskes information til lokalforeningsformændene om hvem der har tilmeldt sig
de forskellige kurser, bl.a. grundet den økonomiske binding der er medført af tilmeldingen.

Kredskonsulenten
•
•

Årsmøde afholdes 23/04 2022.
Kursusuddannelsen starter i oktober.

Initiativfonden
•

IF har et anstrengt forhold til HB.

Indkomne forslag for lokalforeningerne
•

Ingen modtaget

Eventuelt.
•

DcH Hjørring spurgte ind til reglerne for haleamputation.
o Det blev oplyst at der var givet dispentationer.

•

DcH Lindholm spurgte ind til postforsendelse af sidste nummer af DcH Bladet i
2021 direkte til medlemmerne udenom lokalforeningerne.
HB tog beslutningen i marts 2021
Ingen kredsformænd har bragt emnet op på kredsrådsmøder. Prisen for
postforsendelsen var 80.000 kr. mod tidligere hvor de sendes til lokalforeningerne, hvor det koster ca. 18.000 kr.
Ifølge Orientering nr. 2 står der:
DcH Bladet. Landsforeningens medlemsblad udsendes via lokalforeningerne til alle medlemmer. Det udkommer normalt i
månederne februar, april, juni, august, oktober og december.
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Normalt sendes der ca 6.500 blade til lokalforeningerne. Nu trykker HB 6.500
ekstra blade til medlemmer der ikke ønsker bladet. Det er ca. 6.500 ekstra
blade der trykkes direkte til ”småt brændbart” og det er heller ikke miljøvelligt.
Beslutningen blev truffet i HB i marts 2021 og bladet blev postforsendt i december 2021. Kredsformændene har haft 8 måneder til at forhøre sig hos lokalforeningerne om de syntes det var en god idé.
Det skete bare ikke!
Betalte instruktører.
DcH Hjørring spurgte ind til dette emne, da det efter deres mening ikke var en
tanke de kunne gå ind for.
DcH Aalborg oplyste at de ikke kan gå ind for HB forslaget.
Kreds 1 vil meget heller gøre det attraktivt at sikre en bedre udvikling omkring
kredsinstruktørerne.
Stemmeafgivelse til Landsmødet.
Husk at lokalforeninger der ikke kan deltage i Landsmødet kan give naboklubben
fuldmagt til at stemmer for dem, så stemmerne ikke går spildt.
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