
 

Referat af Forretningsudvalgsmøde  
mandag den 3. oktober 2022 kl. 20.00  

 

Til stede: Annette, Hans Peter, Nanna, Lorents, Charlotte 

Referent: Charlotte 

 

Nyt fra HB v/ Annette 

DM er godt overstået, bortset fra lidt småting med bl.a spisetider. 

Der var Ikke så mange deltagere som der plejer at være, det kan skyldes, at DM  
blev afholdt på Sjælland. Det er dyrt med kørsel, bro og overnatning.  

 

Gruppearbejde omkring ny struktur for DU og KU er næsten færdig. Resultatet skal  
med på næste formandsmøde i november. 

 

Arbejdsgruppen omkring certificerede instruktører – er kommet med et foreløbigt 
udkast hvor man bl.a. foreslår at vi suspenderer reglen om, at vi alle arbejder frivillig. 

 

Der bliver udfærdiget en guid line, som kan benyttes, hvis man har økonomi blandet 
ind i det.  

 

 

Næstformand v/ Hans Peter  

Annette og Hans Peter har deltaget i et ekstra-ordinærgeneralforsamling i  
DcH-Haderslev. 

 

Kasserer v/ Lorents 

 

Tilskud til kurser og materialer – Det er taget op, at kredsinstruktører kan søge kredsen 
om tilskud til materialer mm, det vil være en god ide med et max beløb på, hvor mange 
penge man kan søge om. 

 

Lorents gennemgik næste års budget. 
 

Tilmelding til IGU skal fremover foregå via Klubmodul. Det er formand eller kasserer,  
der tilmelder aspiranter. Kredskasserer sender forsat regninger ud til lokaleklubberne. 

 

Der bliver sendt regning ud for alle moduler også selvom modulerne strækker sig over 
to år.  

(Ny beskrivelse i Kredsmappen. Skal godkendes på Kredsrådsmødet 24. oktober.) 

 

Afregning for kørsel sker når alle fællesmoduler er gennemført. Og sker direkte til 

aspiranten.  
(Ny beskrivelse i Kredsmappen. Skal godkendes på Kredsrådsmødet 24. oktober.) 

 

Årsmøde i agility v/ Hans Peter 

Der skal være krav til de klubber, der holder konkurrencer og mesterskaber. Deltagerne 
skal bla. kunne købe mad hele dagen, der skal være en fysisk præmie til vinderne.  
 

Lorents og Hans Peter tager punktet med i Kredsmappen. 

 
Sporlæggerkursus 

 

Møder datoer 
 

Klubmodul - ny dato 
(lokalforeninger) 

Udsat til 2023 
”Det nye klubmodul” 
Rødding Centeret 

 

Forretningsudvalget 
21/11 kl. kl. 20.00 – 21.30 (online) 
 

Kredsbestyrelsen  
9/1-23 kl. 20.00 – 21.30 (online) 
20/2-23 kl. 17.00 – 18.45 (Rødding) 
 

 

Kredsråd (lokalforeninger) 
24/10 kl. 19.00 – 21.30 (Rødding) 

 
Kredsgeneralforsamling  

Mandag den 20. februar 2023 
kl. 19.00 – 21.20 

Rødding Centeret 

 

 

Alle Kredsrådsmøder møder 
afholdes i Rødding centret.  

 

Husk at holde øje med Kreds 4’s 
hjemmeside. 

 

www.dch-kreds4.dk 

 

 

 

 

http://www.dch-kreds4.dk/


 

Det ville være en god idé, hvis Dommerudvalget og Konkurrenceudvalg blev primus motor 
til at invitere deltagerne fra sidste sporlæggerkursus til opfølgning, så de kommer ud at øve 
sig i praksis. 

 

 
Konkurrenceudvalget skal sørge for at listen af sporlægger bliver ajourført. 

 

Der findes en sporlæggers bog. Bogen blev udleveret på kurset. 

 

 

Eventuelt 

DM skal i 2023 holdes i Horsens.  

Vi snakkede om hvordan kreds 4 fremover kan håndtere disse store stævner. 

 

Nanna Schmidt (Christiansfeld) spørger: 

Hvordan får vi aspiranter i BHU?  

Hvorfor mønster vi figuranter, når vi ikke selv bruger dem? 

Hvorfor er de ikke med på pladsen til DM? 

Hvis man ikke bliver vist frem, bliver man heller ikke brugt. 

 

Landsudvalgets holdning er figuranter skal mønstres i Schæferhundeklubben. 

 

 
 

 
 

 

 

 


