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Kreds 1 – 24.03.2022 

Ekstra ordinært Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 21. marts 19.00 

hos Morten Jensen, Grønningen 9, 9330 Dronninglund 

Dagsorden 

 

Kredsformanden 

• Initiativfonden 
- HB og IF havde fællesmøde for at se, om de kunne blive enige om, hvordan HB og IF kan få 

et godt samarbejde. Her blev det oplyst, at 2 medlemmer fra IF ikke havde fået/godkendt 
forslaget om IF Fundatsen. Dette er ikke oplyst nogle steder, hvilke det burde have været. 
HB afviser forslaget, da alle fra IF skal godkende dette.  

- Ordensudvalg kan ikke vurdere om det er en Orientering eller Fundatsen. En advokat inden 
for Forening må undersøge dette 

• Peder Søndergård stopper desværre som webmaster og alle hans opgaver f. eks. opdate-
ring af kredsmappen og vore IT. Vi mangler derfor en ny webmaster osv. til at overtage Pe-
ders opgaver. 

• Peder Søndergård stopper også som formand i IF, der skal findes en ny repræsentant for IF. 
Denne person skal vælges på en Ekstraordinær Generalforsamling. Derfor bliver der ind-
kaldt til Ekstraordinært Generalforsamling hurtigst muligt.  

 
Kredskassereren 

• Svar fra kredsformanden og HB 
- Kredsbestyrelsen ønsker bedre information fra kredsformanden samt hurtigere svar vedr. 

arbejde i HB og svar på mails. 

• Dato for klubmodul kursus fra Klubmodul vælges og sendes ud snarest. 
 
Næstformand/Kredssekretær 

• T-shirts 
- Jannie får bestilt. 

• Branding/markedsføring, skal vi lave noget i Kreds 1 – især for vores hundeadfærdskonsu-
lenter og eftersøgningshunde. Der undersøges priser og muligheder for Kreds 1 
 

Konkurrenceudvalget 

• Nordisk Udvalg må gerne kontakte KU Jens, så vi kan få deres konkurrencer med i  kredsens 
konkurrencekalender. 
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Dommerudvalget 

• Intet 
 
Uddannelsesudvalget. 

• Intet 
 
Eventuelt. 

 
 


