
Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 10. januar 2022 

hos Morten Jensen, Grønningen 9, 9330 Dronninglund 

Afbud fra Jannie Christensen og Jens Rosendahl 

Nyt fra kredsformanden 
• DcH har ansat Anita Friis Heidemanns om regnskabsfører.. Anita har været kasserer i DcH-

Grenaa fra 2008 til 2018 og har en solid uddannelse inden for den finansielle sektor og har 
siddet i flere bestyrelser, hun er ved siden af regnskabsfører jobbet selvstændig med 
firmaet Friis Administration hvor hun laver bogholderi, regnskabsassistance, administrative 
opgaver samt budgetter, rapporter og opfølgning for hendes kunder. Anita vil her i starten 
være på kontoret i Bredsten hos forretningsføreren en dag om ugen og vil have en fast 
kontor dag for DcH hver tirsdag fra 9.00 til 15.00 og telefontid torsdag fra 19-21 på nummer 
93876052 Du kan fortsat sende fakturaer til regnskab@dch-danmark.dk og til 
landskasserer@dch-danmark.dk disse mails vil også gå til Anita ligesom de i en 
overgangsperiode også vil blive sendt til Henrik. 

• På landsmødet er følgende på valg: Landsnæstformand, Formand for Dommerudvalget, 
Brugshundeudvalget, Eftersøgningsudvalget, Nordisk udvalg, Ungdomsudvalget, 
Konsulentudvalget. 

• Der er indhentet tilbud fra flere aktører til lokalitet for landsmødet. Pilen peger mod Vejen 
Idrætscenter. Der er en forskel på over 100.000 kr. på billigste og dyreste tilbud. 

• Over 100, der ikke har modtaget bladet. Der kan være mørketal. I  starten af 2021 efterlyste 
HB forslag fra udvalgene m.fl. til at bruge noget af foreningens overskud til ekstra initiativer. 
Redaktionen ønskede at medlemsbladet ekstraordinært blev sendt till alle medlemmer. Det 
var det sidste nummer i 2021. Det har netto kostet omkring 60.000 kr. En oversigt over 
ønskerne ses her https://dch-
danmark.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/Referater%20og%20Nyt/HB/101%
2021%20Referat%20fra%20HB%20moedet%20den%204.%20marts.pdf  

• Hvalpepakker på vej med ny hvalpebrochure.  
• Klubmodul laver webinar 9. februar for alle superbrugere 
• Klubmodul vil i løbet af 2022 blive moderniseret med nye brugersider og administrations 

sider, samtidig vil søgetiden og opslag på siden blive meget hurtigere end i dag. 
• Agria kurserne (foreningsudviklingskurserne) er nu afholdt i 4 kredse det er kreds 3, 4, 5 og 

6, det har været rigtig gode kurser med god styring af Torben Stenstrup fra 
Foreningsudviklerne. Vi mangler nu at kører kurserne i kreds 1 og 2 henholdsvis den 22. og 
23. januar og den 29. og 30. januar. (Det sidste forløb er efterfølgende udsat) 

• Vi er nu 13379 medlemmer i DcH, sidste år var vi 12214 medlemmer, det er 1165 
mere. 2710 i kreds1 + 252 

Kredskassereren 
• Regnskabet 2021. Ser fint ud, revision er aftalt  

 



Næstformand/Kredssekretær (afbud) 
• Hvad er status på gave til sporlægger, men ikke dommer?  
• Kommentar fra KU: Gaven/honoraret til sporlæggerne var i 2021 et par gode støvler. 

Regntøjet er et forslag til næste års honorar. 
2 gange = honorar. MINDST 2 gange = honorar og flere sporlæggere er ude flere 
gange og det er som regel to dage, hver gang. 
Som jeg husker det blev honoraret lavet samtidig med sporlæggercentralen og det fordi 
dommerne fik tøj mm fra landsforeningen og gave fra kredsen. Det gør sporlæggerne 
ikke. Honoraret er udgiftsneutral for kredsen og klubberne, det er udelukkende 
konkurrencedeltagerne i B, A og E, der betaler og det er bestemt af 
kredsrådet/klubberne. 
 
Gaveregulativet gennemgås og revideres , hvis og hvor det er nødvendigt 

• Klubmodul kursus 5/3-2022 i Brovst, der findes kurser på klubmodul også.. 
• Hygge/spisning med alle udvalg? Positivt modtaget. Søges gennemført i foråret 

 
Konkurrenceudvalget 

• Afbud 
 

Dommerudvalget 
• Ny person i Dommercentralen , Thorbjørn Illemann. 
• Hvad gør vi hvis vi ikke har dommere nok til konkurrencer i 2022 (afmelder en klasse 

eller hvad) og hvem skal afgøre dette ???. 
Er pt. Ikke en overhængende trussel, men er i høj grad et opmærksomhedspunkt 
 

Uddannelsesudvalget. 
• Tranum. Aflyst pga. covid 
• IGU. Et lille hold på 16 kursister går i gang 

 
 

 

 


