
Referat kredsbestyrelses møde Kreds 4  
- mandag den 4. oktober 2021 kl. 19.00 (online via teams)  
 

 

 
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 

  
Deltager: 
Annette Søttrup Höft, Bodil Routh. Bregndahl, Brian Klaris, Pernille Jørgensen, 
Hans Peter Dinesen, Lorents Nielsen, Torben J. Beck, Charlotte Christensen 
 
Afbud fra:  
Edel Jørgensen, Trine Sønderby, Uwe Petersen, Ole Mikkelsen 

 
Referent: 
Charlotte Christensen 

 

 
 

Ad 1) Nyt fra Kredsformanden 
 

DM er godt overstået. Annette er meget tilfreds i forhold til de forudsætninger de havde i 

Vejen. HB evaluerer DM den 9/10-21. 

 

Meget positive tilbagemeldinger på det nye initiativ omkring, at mødes til et hyggearran-

gement søndag eftermiddag med alle kredsen DM-deltagere.  

Skal vi invitere kredsens dommere mm til næste år? 

 

God ide med T-shirt til alle deltagerne. Gør vi også fremadrettet. 

 

Kredsbestyrelsen har vendt en personsag vedr. instruktørtilbuddet fra DogCoach på de 

40%. En meget enig kredsbestyrelse - vi skal følge de regler, DogCoach har bestemt. 

 

Kommunikationen skal være sober når vi taler og skriver til hinanden, vi skal IKKE dis-

kutere på Facebook. 

 

Edel har meddelt at vi har 3 dommere, der er sygemeldte i kreds 4. Vi har sendt en  

opmærksomhed.  

 

 

 

 

Ad 2) Kredskassereren 
 

Vi har 450 flere medlemmer i kredsen end vi har budgetteret med. 

 

Lorens gennemgik regnskabet (er vedhæftet) 

 

Hans Peter og Lorents har gået Kredsmappen igennem og markeret med gult, hvor der er  

tilføjelser i forhold til det, der ligger på hjemmesiden. Der hvor der er overstegninger øn-

skes teksten slettet. Kredsbestyrelsen tjekker tilføjelser mm. Og ændringsforslaget tages 

op på kredsrådsmødet den 8/11. 

 

Der var forslag til, om Kredsmestrene fremadrettet skal have pokalen overrakt i forbin-

delse med det nye DM-arrangement.  Eller om det fortsat skal forgå på sidste konkurren-

cedag i kredsen? 

 

 

 

Ad 3) Kredssekretæren 
 

Skal lige lære alle opgaver og arbejdsgange for sekretærjobbet at kende. 

Møder  
   

Kredsrådsmøder  

8. november 2021 kl. 19.00 
Rødding Centeret 

 
 

Strategi weekend  
4. + 5. december kl. 9.00 – 

15.00 
Rødding Centeret 

 

 
Kredsbestyrelses-

møder 

 
4. oktober 2021 kl. 19.00 

(budget gennemgang) 
Online via teams 

 

1. november 2021 kl. 19.00 

(budget gennemgang) 
Online via teams 

 
29. november 2021 kl. 

19.00 
Online via teams 

 

24. januar 2022 kl. 19.00 
Online via teams 

 

21. februar 2022 kl. 17.00 
Rødding Centeret 

 
Kredsgeneralfor-

samling  
21. februar 2022 kl. 19.00 
Rødding Centeret 

 
 
 
 
Alle Kredsrådsmøder mø-
der afholdes 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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Ad 4) Udvalgene 
 

Uddannelsesudvalget – Pernille Jørgensen 

Det går fint med de forskellige moduler 

Igen en tanke omkring betaling til instruktørerne – også for at kompensere for evt. udgifter 

de har i forbindelse med at være afsted.  

 

Lorents har lavet et udkast til hvordan det vil kunne honoreres med 400 kr. pr dag. Betaling til dommerne er 

tænkt som kredsudgift. 

 

6 grundmoduler + 2 overbygningsmoduler 20/21 bliver færdige til januar. 

HO-weekenden er for instruktører der er uddannede med bog. 

Afholdes næste gang den 6. + 7. marts 2022 - med kursus inden for spor og Hoopers 

 

 

Rallyudvalget – Bodil Routh Bregndahl 

Referat fra rallyårsmødet er sendt ud. 

 

 

Agilityudvalget - Hans Peter Dinesen 

11. oktober er der indkaldt til årsmøde I Ribe. 

 

Hans Peter er på valg i år. 

 

Referatet sendes ud umiddelbart efter mødet. 

 

 

Konsulentudvalget – Brian Klaris 

En er konsulent er p.t. sygemeldt. 

Har lige nu 9 konsulenter I kredsen. 

4 indkomne forslag med navne på nye konsulenter 

det er ikke helt afgjort om det bliver I 2022 eller 2023 den næste konsulentuddannelse starter op. 

Udvalget har holdt årsmøde – I den forbindelse holdt Charlotte Andersson kurus I hundloven. Et rigtig godt kur-

sus. 

Fik bl.a. input I, hvordan man står, ved f.eks. hundebid. 

 

Nordisk udvalg – Torben J. Beck 

Forventer at holde møde inden for nærmeste fremtid. 

Håber at der kan arrangeres flere konkurrencer i Nordisk det kommende år. 

 

Nogle klubber kunne godt tænke sig at få støtte fra kredsen I forbindelse med at afholde af mesterskaber. 

I Kreds 1 giver man et beløb som et lån som et starttilskud – hvad tænker kredsbestyrelsen?  

 

Ad 5) Punkter til næste møde? 
 

Skal vi give et tilskud til klubber, der afholder DM? 

Især I forbindelse med Nordisk DM, er der mange udgifter I forhold til det almindelige DM 

 

Skal der været betaling til Kredsinstruktør, der holder en hel kursusdag? 

 

Skal der være betaling til dommere? 

 

 

Ad 6) Evt. 
Hans Peter og Annette har været til møde I Vamdrup.  
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De er ved at lukke klubben ned med mindre, der står 5 medlemmer, der vil forsætte Klubben. 

 

Bodil spørger til Foreningsudviklings weekenden den 4. og 5. december - forventes det, at kreds-

bestyrelsen deltager? 

Annette svarer, at de fra Kredsbestyrelsen, der kan deltage, må rigtig gerne må 

deltage. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
DcH Kreds 4 
 


