
Referat kredsrådsmøde Kreds 4  
- mandag den 8. november 2021 kl. 19.00 – 21.30  
 

 

 
Sekretær Kreds 4 

Charlottte Christensen • Sletmarken 6 • 6310 Broager 
Tlf.: mobil +45 51359008   • sekr@dch-kreds4.dk 

    

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

 
 
 

Ad 1) Nyt fra Kredsformanden 
 

Nyt fra HB 
Der sendes løbende nyhedsbreve ud fra HB via mail, får man ikke allerede nyheds-
brevene, kan man tilmelde sig hos Jan. 
 
Det går godt med det samlede medlemstal i DcH - især i Kreds 4 gør vi det rigtig 
godt. 
 
Klubmodul er i gang med at lave en skabelon, som vi skal bruge når det rullende 
kontingent er implementeret. Vi håber det allerede sker fra januar 2022. 
 
Der er ansættelsessamtaler med regnskabsførere til Landsforeningen. 
 
I HB arbejdes der i grupper omkring problematikken: Koncept kontrakt instruktører 
(dygtige instruktører starter op selv) 
 
Alle udvalg fra landsforeningen mødes for at få lagt budgettet for 2022. 
 
Opfordring - Mød op til vandreturene i Naturstyrelsen, så vi kan påvirke det, at vi kan 
bruge naturen med hund. 
 
Kredsens Forretningsudvalg (formand, næstformand, kasserer og sekretær) har bl.a. 
til opgave at varetage kredsens interesser- er talerør til Hovedbestyrelsen. 
 

Foreningsudviklingskurser 
Hvis formand og/eller kasserer ikke har mulighed for at deltage, så send en anden 
fra lokaleforeningen til foreningsudviklingsweekenden. 
 
Weekenden kommer til at handel om resultatet af de spørgeundersøgelsen og hvor-
dan vi som samlet kreds får løftet hinanden op. 
 

Klubmodul – Ny platform 
Skulle fremadrettet blive mere brugervenligt. 
Der skal uddannes nye superbrugere – to i regnskabsdelen og to i hjemmesiden. 
Der er udpeget 4 personer, der alle har sagt ja til opgaven. De skal på kursus og lige 
som sidst, kommer der en kursusdag for klubberne. 
 

Initiativfonden  
Maja er på valg til den kommende generalforsamling – ønsker ikke genvalg, så vi 
skal finde en ny kandidat. 
 

Vi ønsker en person, der er engageret – en, der er god til at få gode idéer mm. – en, 

der kan generere nogle penge der kan lånes ud. – giv Initiativfonden noget liv i 

Kreds 4. 

 

Ad 2) Nyt fra Næstformand 
 
Der er en del opgaver forbundet med posten som næstformand, måske lidt mere 
end forventet. 
Godt samarbejde og god arbejdsfordeling mellem formand og næstformand. 
 
 
 

 

 
Møder  
   

Strategi weekend  
4. + 5. december kl. 9.00 – 15.00 
Rødding Centeret 

 

 
Kredsbestyrelsesmøder 
 
10. januar 2022 kl. 19.00 
Online via teams 

 

21. februar 2022 kl. 17.00 
Rødding Centeret 

 
Kredsgeneralforsam-

ling  
21. februar 2022 kl. 19.00 
Rødding Centeret 

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

 

http://www.dch-kreds4.dk/
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Den lille blå campingvogn har sidste gang været brug i 2019. Den skal sættes i 
stand for at den kan benyttes. 
 
Kredsen er enige om, at den ikke skal bruges fremadrettet. Lorents sørger for, at 
den bliver afmeldt. P.t. står den hos Olav Møller, der overtager campingvognen – 
bruges ikke længere i klubregi. 
 
 

Ad 3) Nyt fra Kredskasserer 
 
Lorents har sendt regnskab og budget til lokalforeningerne til gennemsyn før mødet. 
Der kommer flere udgifter i slutningen af 2021 bl.a. foreningsudviklingsweekenden 
og IGU. 
 
Kredsmappen er igen blevet gennemgået og rettet til. Rettelse er markeret med gult. 
Evt. indvindinger sendes til Lorents. Den kommer efterfølgende ud på hjemmesiden. 
 
Forretningsudvalget ønsker at alle klubber får ens mailadresser for kasserer og for-
mænd i lokalforeningerne. f.eks. formand@esbjerg.dk og kasserer@esbjerg.dk 
og at hjemmesiden kun hedder www.dch-esbjerg.dk og ikke at der stadig står Klub-
modul. 
 

Ad 4) Ny fra Kredssekretæren 

Der er en del udfordringer med at indkalde til møde via kalenderen i Klubmodul.  

Vi sender invitationen til Foreningsudviklingen den 4. + 5. december ud igen til alle 
lokalformænd, kasserer og udvalgsformænd. 
 
Kan du som formand eller kasserer ikke selv deltage, så send en anden for jeres lo-
kalforening. I bekræfter at I deltager via den mail/invitation I har modtaget. Det er 
ikke så meget navnet vi kigger efter, men hvilken lokalforening der deltager og det 
samlede antal deltagere. 
 
 
 

Ad 5) Ny fra Udvalgene 
 

Uddannelsesudvalget – Pernille Jørgensen 
IGU-fællesmodulerne er halvvejs på nuværende tidspunkt.  
 
Helt nye aspiranter kan først starter på uddannelse oktober 2022 (Corona har skubbet) 
Fællesmodulerne kommer til at lægge i efteråret 2022. 
 
Ho er planlagt til den 5. + 6. marts 2022. I år bliver det med spor og Hoopers. Der 
kommer mere info ud inden længe. 
 
Hundeførerdag bliver den 21. maj. Hvor det bliver, er ikke helt på plads endnu. 

 
Rallyudvalget v/ Bodil Routh Bregndahl 
Der er planlagt fællestræning for rally 13/8 2022. 
I forbindelse med årsmødet er der blevet nedsat et rallyudvalg, så der er nogen at 
sparre med.  
 
 
 
 

mailto:formand@esbjerg.dk
mailto:kasserer@esbjerg.dk
http://www.dch-esbjerg.dk/
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Nose Work v/Trine Sønderby 
Holder årsmøde den 1. december i Vejen. 
Indtil nu 2 er der kun planlagt to konkurrencer (Broager og Tønder). 

 
Agilityudvalget - Hans Peter Dinesen 
Hans Peter blev genvalgt som formand i agilityudvalget. 
Tilmeldingsgebyr for stævner stiger fra 2022 
 
Dommerudvalget v/ Edel Jørgensen 
Der er afholdt informationsmøde omkring dommeruddannelsen den 2/11-21.  
Der er foreløbigt to kandidater der har meldt sig – skal dog bruge mange flere. 
 
 
Arbejder lige nu på, at aspiranterne i alle kredsene (undtagen kreds 1) samles til en  
fælledag. Bl.a. med eftersøgning og spor. 

 
 

Konkurrenceudvalget v/ Ole Mikkelsen 
1/12-21 må konkurrencerne lægges op i Klubmodul til onlinetilmelding. Ole skal dog 
først give endelige grønt lys.  
 
Opfordring til at lokalforeninger skal melde sig til at holde mesterskaberne. Kredsme-
sterskab, sydjysk mesterskab lægges sammen (CBA og E) – pokalerne uddeles til 
den sidste kredskonkurrence 2022. 
 
Jysk mesterskab deltager kreds 4 ikke i 2022.  

 
 

Nordiskudvalg v/ Torben 
Arbejder på noget fællestræning. 

Esbjerg holder DM den 30/4 + 1/5 2022. 

 
Eftersøgningsudvalget v/ Olav Møller 
Udvalget har ikke være involveret i eftersøgningen i 2021 p.g.a. corona. Det er været 
op til den enkelte hundefører at beslutte hvilke eftersøgningsopgaver de har ønsket 
at gå ind i. 

 
 

Konsulentudvalget – Brian Klaris 
Konsulenterne har kredsvis været på efteruddannelse - Fair dog er juridisk indsats i 
forhold til hundelovgivningen. Anbefaler at få Fair dog med fra starten, hvis der kom-
mer en sag, hvor en hund bliver fjernet. 
 
Der blev spurgt til om DcH kan gå ind for at arbejde på, at få hundeloven ændret. 
 
DcH – HB har ikke juridisk kompetence og tid til sådan en stor opgave. 
 
God idé at melde sig ind i fair dog – kan man evt. melde sin lokalforening til? 
 
Søger flere, der vil være adfærdskonsulenter i Kreds 4 – med opstart 2022. 
 

Ad 6) Nyt fra lokalforeningerne 
Intet under punktet. 
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Ad 7) Gruppearbejde – case 
 
På grund af tidsnød blev casen diskuteret i fælles plenum på mødet. 
Det kom nogle gode og samtidig nogle forskellige forslag til problemløsning. 
 

 

Ad 8) Evt. 
Intet under punktet. 
 
 
 


