
 

Kredsrådsmøde 
Onsdag d. 15. Juni 2022 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter 

Brovst, Damengvej 2, Brovst 

 

Referat 

 

Kredsformanden 

⚫ Der blev giver en orientering og gennemgang af referatet fra Fællesmødet. 
⚫ Væsentest blev uddybet af Morten/UU, der i øvrigt henviste til https://dch-

danmark.dk/nordiskudvalget--dokumenter for yderligere oplysninger 
⚫ Ole/DU oplyste at der på et møde med kredsdommerne og LDU har været 

snakket om væsen test, og der blev vi enige om at ”hilse-proceduren” fortsat vil 
blive anvendes. 
 

⚫ Omkring afholdelse af DM diskuteres fortsat hvilke muligheder der kan anvendes 
⚫ Der var bred enighed om, at de enkelte lokalforeninger alene ikke kan klare 

opgaven, da det kræver store arealer til de mange grene af programmer. 
⚫ Kun få steder vil det være muligt at klare ”det hele, som hidtil”. 

 
⚫ Udvalgsarbejdet omkring betalte kontrakt instruktører er ikke færdigt og fortsætter. 

Konkurenceudvalgene: Poul Graversen/LKU oplyste, at LDU og LKU mødes i 
næste måned for at påbegynde diskussionen om, hvordan de fremtidige udvalg skal 
evt. sammenlægges eller opdeles på anden struktur. 
 

⚫ Angående naturnationalparker ser det ud til, at det mest er i midt-Jylland, problemet 
gør sig gældende, men naturstyrelsen har tilkendegivet, at de vil være behjælpelige 
med at finde andre arealer. 
 

⚫ Klubmodulet. 
⚫ Kurser planlægges til begyndelsen af 2023 
⚫ Superbrugerkurser vil dog komme i 2022 
⚫ Irene/Lindholm foreslår, at når der vælges racen ”Blanding”, så skal det være 

muligt at skrive racerne ind i feltet. 
 

⚫ Kredskontaktpersoner. 
⚫ Kredsen 1 har 2 personer for Nordisk, ingen andre. Der skal findes kontakt 

personer for de øvrige grene. 
 

⚫ DM 2022: Der skal findes en fanebærer for kredsen, Ole Christensen tilbød at tage 
denne opgave da han skal være dommer på pladse for lydighedsøvelser.  
 

⚫ Vib-aften den 26 OKT 22, bliver med håndboldspilleren Lars Christiansen med ”Når 
sandheden skal frem” 
⚫ to personer fra lokalbestyrelsen vil være på kredsens regning. 
⚫ øvrige vil være mod betaling (forplejning). 

⚫ Der er nyt møde i HB den 19 Juni 2022. 
 

 

 

 

https://dch-danmark.dk/nordiskudvalget--dokumenter
https://dch-danmark.dk/nordiskudvalget--dokumenter


Kredskasseren 

⚫ Antal medlemmer pt er 2232 
⚫ Økonomien ser fornuftig ud pt. 
⚫ Skal der holdes kursus i klubmodul for klubkassererne. 

⚫ Grundet den ringe tilslutning til tidligere kurser besluttes det ikke at arrangere 
tilsvarende kurser for kassererne pt. 

 

 

Kredssekretæren 

⚫ Skal vi fortsætte med at lokalforeningerne kommer med punkt til hvert kredsmøde? 
⚫ Det blev besluttet af afskaffe punktet som et fast punkt. 

 

 

KU 

⚫ Jens: Klubben har ret til bede HF fremvise gyldig vaccinations dokumentation. 
Endvidere er det HF's ansvar at den lovpligtige hunde-ansvarsforsikring er gyldig. 

 

 

DU 

⚫ Ole: Der er få HF i konkurrencerne ift. antallet af medlemmer i klubberne. Skal vi 
blive ved at uddanne flere dommere? 
⚫ ”Stor opstandelse”. Ja, der skal uddannes flere dommere. Antallet af 

konkurrence deltagere vil altid svinge, ift. hvor mange der er klar. 
⚫ Det erkendes at der er en tendens til at flere HF søger andre sportsgrene og 

”familiehold” -verden ændrer sig hele tiden. 
⚫ Ole: Der bør nok skubbes lidt til nogle af HF med henblik på at få dem ud i 

konkurrence. 
⚫ Morten: Er DcH's program motiverende nok? 
⚫ Lotte: Der er kun ni (9) Lydigheds Instruktører tilmeldt overbygningen i år -det 

bliver et problem senere! 
 

 

UU 

⚫ LUU er ramt af sygdom og orlov, men forventes snarligt i omdrejninger igen 
⚫ HF-dag 6 NOV 22 planlagt til at foregå i Poulstrup 
⚫ Tranum: Planlagt til første weekend i Januar 23 
⚫ Der efterlyses flere Kredsinstruktør emner 

 

 

Kredskonsulenten 

⚫ Intet nyt 
 

 

Initiativfonden 

⚫ Intet nyt pt, John Bermann er pt. til møde i fonden. 
 

 

Indkomne forslag 

⚫ Ingen. 
 

 



Eventuelt 
Problemer med klubmodulet når det anvendes i Chrome (Google), dette er et kendt 
problem. Brug i stedet Microsoft Edge. 
 
 
 
Referent. 
John Karlsen 


