
 

Referat af Kredsbestyrelsesmødet (online) 
mandag den 9. januar 2023 kl. 20.00 – 22.00 
 
Til stede: Olav, Bodil, Nanna, Jørgen, Brian, Trine, Edel, Annette, Lorents, Charlotte 
 
Afbud: Ole, Torben, Hans Peter  
 
Referent: Charlotte 

Dagsorden 

Ad 1) Nyt fra Kredsformanden og -Næstformand 
HB har det sidste år haft et driftsunderskud på omkring 800.000 kr. 
Derfor har HB i år valgt at spare på møder + overnatning 
En del af møderne kommer fremover til at foregå vi teams, men det er 
besluttet, at de ikke vil spare på uddannelse og hundearbejde 
Positiv at det ser ud som om, at DcH-Haderslev kan stille med en fuld  
bestyrelse til deres næste generalforsamling 
DcH-Vamdrup – kører videre med 3 i bestyrelsen 
HB Arbejder videre med at sammenlægge DU og KU. Der kommer et 
forslag på Landsmødet, men vil først komme til at gælde for 2024. 
 
Ad 2) Nyt fra Kredskasserer 
Regnskabet er gjort op og blev gennemgået på mødet. 
Oversigt på udgifter i de enkelte udvalg sendes til udvalgsformænd til  
orientering. 
Der er forslag til en ændring til vedtægter: 
Kredsmappen skal fremadrettet ikke godkendes ved Kredsmødet, men der  
orienteres kun om evt. ændringer. 
Kredskontingentet ønskes fremadrettet at blive opkræve på samme måde  
som kontingentet til Landsforeningen – ændringen skal stå i vedtægterne 
for Kreds 4, da det blev besluttet på Landsmødet 2022. 

Lorents har været i kontakt med de personer, der er på valg til Personvalg 
til Generalforsamling i Kreds 4. Der er styr på, hvem der ønsker genvalg. 

Ad 3) Nyt fra Udvalgene 

Rallyudvalg v/ Bodil 
Bodil blev genvalgt som udvalgsformand i rally. 
Der er planlagt rigtig mange konkurrencer i 2023. 
Satser på igen at holde fællestræning, dato bliver meldt ud senere. 
Bodil starter op på dommeruddannelsen i rally. 
Maiken er stoppet som dommer. 
Pia fra Vojens er blev medlemmet af Landsudvalget i Rally. 
 
 

 

Mødedatoer 
 
Forretningsudvalget 
1/5-23 kl. 20.00 (online) 

29/5-23 kl. 20.00 (online) 

19/6-23 kl. 20.00 (online) 

7/8-23 kl. 20.00 (online) 

20/11-23 kl. 20.00 (online) 

11/12-23 kl. 20.00 (online) 

5/2-24 kl. 20.00 (online) 
 

Kredsbestyrelsen  
20/2-23 kl. 17.00 – 18.45 (Rødding) 

3/4-23 kl. 20.00 (online) 

4/9-23 kl. 20.00 (online) 

23/10-23 kl. 19.00 (Rødding) 

8/1-24 kl. 20.00 (online) 

19/2-24 kl. 17.00 – 18.45 (Rødding) 
 

Kredsråd (alle lokalforeninger) 
Evt. 6/3-23  
Før-landsmøde kl. 20.00 (online) 

26/6-23 – 19.00 – 21.30 (Rødding) 

 
Kredsgeneralforsamling  
Mandag den 20. februar 2023 kl. 19.00  

Rødding Centeret 
 
Mandag den 19. februar 2024 kl. 19.00 

Rødding Centeret 
 
 

Alle Kredsrådsmøder møder 
afholdes i Rødding centret.  
 
Husk at holde øje med Kreds 4’s 
hjemmeside. 
 
www.dch-kreds4.dk 
 
 
 
 



 

Eftersøgning v/Olav 
Olav blev genvalgt som udvalgsformand i eftersøgningstjenesten. 
Der er planlagt datoer for fællestræning for 2023 
Der er planlagt en stor fællestræning i Stevninghus. 
Lige nu er der 16 eftersøger 10 på venteliste i kreds 4. 
Må optage/godkende efter behov, men hvor mange er det? 
Forslag til at hver Lokalforening fremmer kendskabet til eftersøgningstjenesten ved  
at annoncere. Ved at reklamere får vi også flere opgaver ind. 
Olav uddanner 8 af de 10 hundefører der er på ventelisten. 
Annette: Vigtigt at der uddannes hundefører, hvor der ikke er nogen i eftersøgningstjenesten i forvejen. 
 
Uddannelsesudvalg v/ Nanna 
Nanna blev valgt som udvalgsformand i 2021, så var ikke på valg i år. 
Birthe erstatter Heidi i udvalget. 
Hvert år tjekker Landsudvalget op på, om kredsinstruktører opfylder betingelser for at kunne fortætte 
med at være kredsinstruktør. 
Det betød at 6 kredsinstruktør blev ”fyret” uberettiget. Nanna tager måden/proceduren op med 
Landsudvalget, så man undgår uberettiget fyring fremadrettet. 
Der er stadig ledig plads på de to kursuser på weekendkurserne i den 3. og 4. marts. 
Nanna sender en reminder ud til lokalklubberne. 
29. april – sporlæggerkursus i E-spor, der kommer til at handle om kridt-spor. 
Hundeførerdag den 4. juni – kommer info ud efter den 21. januar, hvor 
kredsinstruktørerne har frist til at melde tilbage. 
 
Brugshundeudvalget v/Jørgen 
Den 10. januar 2023 afholdes et møde omkring brugshunde Landsudvalget. 
 
Konsulentudvalget v/ Brian 
På landsplan har der i 2022 været 1067 sager  
7 konsulenter og 6 aspiranter i kreds 4. Fordelingen af de ny aspiranter passer rigtig fint i forhold 
til fordeling over hele kredsen. 
Udfordring at der er lang afstand mellem mentor og aspirant. 
 
Nose Work udvalget v/Trine 
Trine har ikke været på valg i år 
Nose Work kører rigtig fornuftigt. 
Kreds 4 går foran – de andre kredse lytter til hvordan vi gør 
Der er planlagt 5 officielle konkurrencer i 2023. 
Ønsker om at der er andre klubber, der byder ind med at holde en officiel konkurrence. 
Nose Work temadag den 7. maj omkring Vamdrup (hal og skole) Udvalget underviser selv. Trine tager 
konkurrencedelen. 
Satser på at kunne holde DM i 2024 med dispensation  
Kreds 1 har meldt ud, at de p.t. ikke vil udbyde Nose Work. 
På landsplan er der i alt kun 7 dommere. 



 

Går I gang med en ny rekruttering for at få nye dommere. 
 
Dommerudvalget v/Edel 
Havde dommermøde lørdag den 7/1. 
P.t. er vi 10 aktive dommere i kredsen. 
Oprindelig var der 2 aspiranter, der skulle være startet op. Der starter dog kun en op. 
Der er planlagt efteruddannelse med alle dommerne. 
Konkurrencerne starter op i februar. 
Eliteturnering i Esbjerg er næsten på plads med dommere. 
 
Ad 4) Datoer i 2023 
Forretningsudvalget (FU) mødes hver 4 uge og Kredsbestyrelsen (KB) bliver inviteret hver 2. gang. 
Det skal give mening at deltage i møderne. 
Fremadrettet mødes KB en gang i kvartalet 
Forslag til datoer: Se i oversigt på side 1. 
 
Ad 5) Up-ad-stolen-event til kredsens generalforsamling 
Flere forskellige forslag kom på bordet –Annette ser på mulighederne 
 
Ad 6) Udviklingspunkter til 2023 
Hvad vil vi være gode til i og hvad er vi nysgerrig på i 2023 
Gå i tænkeboksen! 
 
Ad 7) Initiativfonden  
Hans Peter er blevet valgt som formand 
Kreds 1 og 3 har ikke noget udvalg 
Kreds 5 genopstiller ikke 
 
Ad 8) Punkter til næste møde 
Nordisk udvalg. Torben Beck genopstiller ikke 
Kreds 4 skal afholde DM i 2027 
 

Ad 9) Eventuelt 

Klubmodul fungerer på mange punkter rigtigt godt 

Hvem skal have en gave til generalforsamling – giv besked til Lorents 


