
 

Referat af Kredsbestyrelsesmødet (online) 
mandag den 4. april 2022 kl. 20.00 – 21.30 
Til stede: Trine, Bodil, Brian, Hans Peter, Olav, Annette, Lorents, Charlotte 
 

Ad 1) Nyt fra Kredsformanden og -Næstformand  

Annette spurgte ind til kredsbestyrelsens mening omkring afviklingen 
Landsmødet.  

Som noget nyt blev Landsmødet i år suspenderet i 1 time, der blev stillet 
i alt 4 spørgsmål om emnet ”certificerede instruktører i DcH” her skulle  
lokalforeningerne gruppevis skrive nogle svar ned, der tages med i det  
fortsatte arbejde omkring dette emne.  

Kredsbestyrelsen syntes det var et godt initiativ med et aktuelt emne,  
Der kunne blive diskuteret bl.a. de fremmødt lokalforeninger. 

Annette er blevet valgt ind i forretningsudvalget på Landsplan. 

Maja Oxholm har trukket sig fra posten som bestyrelsesmedlem til  
initiativfonden. Vi skal have fundet en ny kandidat til initiativfonden.  
Annette foreslår Hans Peter. Hans Peter har sagt ”ja tak” til posten. 

HB mødes med alle udvalg sidst i april – skal til at starte en ny struktur.  
Formålet er at forsøge at ensarte konkurrenceudvalgene. Der skal evt. 
efterfølgende nedsættes nogle arbejdsudvalg. 

Givskud-arrangementet - skal vi gøre noget lignede igen? evt. skiftes til i 
de forskellige udvalg står for at arrangere det. 
 
Ad 2) Kredskasserer  

De enkelte udvalg kan se, hvad der er bogført under det enkelte udvalg i 
Klubmodul. Fordelen er, at så kan man se hele posteringen og ikke kun  
slutresultatet som man kun kan, når det er på et print.  
Lorents introducerer udvalgsformændene i, hvordan man gør. 

Skal kredsen give et tilskud til den klub, der afholder DM i Nordisk.  
FU ser på satser til næste FU-møde. Forslag til sats er 8.000,- kr.  
(Eliteturnering skal hæves til 5.000,- kr). 

 
Ad 3) Kredssekretær  

Vi fortsætter med at indkalde på samme måde. Mødedatoerne fremgår 
 i alle referater og er også sat ind i Kalenderen på kredsens hjemmeside,  
er det et onlinemøde, vil mødelinket også kunne findes der – og der vil  
blive sendt en reminder ud med en sms inden mødet. 

Det er helt op til den enkelt udvalgsformand om man vil deltage i de  
planlagte møder. 
 
 
 
 

 

 

Møder datoer 
 
Klubmodul  - ny dato 
(lokalforeninger) 
18/6-22 kl. 9.00 – 15.00 
”Det nye klubmodul” 
Rødding Centeret 

 
Forretningsudvalget 
2/5-22 kl. 20.00 – 21.30 (online) 

5/9-22 kl. 20.00 – 21.30 (online)  
3/10 kl. 20.00 – 21.30 (online) 
21/11 kl. kl. 20.00 – 21.30 (online) 
 

Kredsbestyrelsen  
30/5-22 kl. 20.00 – 21.30 (online) 

8/8-22 kl. 20.00 – 21.30 (online) 

9/1-23 kl. 20.00 – 21.30 (online) 

 

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

 

Kredsråd (lokalforeninger) 
13/6-22 kl. 19.00 – 21.30 (Rødding) 

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 
 
 
 
 



 
Ad 4) Udvalgene 

Agility udvalg 
 – intet 

Rally udvalg 
Vi har første rally konkurrence i Vejen i den kommende weekend 

Nordals har valgt at aflyse pga. for få tilmeldte. 

Der er fællestræning for 13/8 i Christiansfeld 

Konsulent udvalg 
Møde onsdag den 6/4 årsmøde i Kolding. Foredrag med Anders Haldgren. 
6 aspiranter på listen. 

Nose Work 
Trine har dommereksamen til maj, når Trine består, har vi 2 dommere i NW. 

I september har Tønder konkurrence og der kommer evt. et i Kolding. 

Klubberne skal indgive NW-konkurrencer på samme måde, som de indgiver de øvrige 
konkurrencer på. 

Eftersøgning 
Fællestræning i Tønder med 22 hundefører. Her var 7 nye hundefører interesseret 
eftersøgningstjenesten. 

Annette stiller spørgsmål ved de 7 hundefører, der viser interesse. Da der p.t. ikke er brug for 
flere eftersøgningshunde – ved de det? 

Næste fællestræning bliver i Haderslev til juni. Der er stor opbakning til disse fælles træninger. 

Uddannelsesudvalget 
Udvalget består af Nanna Schmidt (formand), Heidi Rømer Hansen (sekretær) sekretær,  
Birthe Jørgensen (budgetansvarlig), Gurli Møller (alt vedr. IGU) 

Kredsens hjemmeside er opdateret med IGU, kurser og efteruddannelse. 

Der bliver lagt et katalog på hjemmeside med et CV på alle kredsinstruktører. 

Brugshundeudvalg 
Vi mangler en formand i BHU. Bestyrelsen i DcH-Christiansfeld ønsker at indstille  
Jørgen Schmidt. 

Der blev foreslået, at Jørgen Schmidt bliver konstitueret formand og indkalder BHU til 
et møde, hvor formanden vælges. Hans Peter (Næstformand) kontakter Christiansfeld  
og Jønne Schmidt samt deltager i det første årsmøde for IGP-interesserede. 

Ad 5) Punkter til næste møde 

VIP-arrangement – skal vi gøre det igen? Hvis ja, hvordan? 
 
Ad 6) Eventuelt 

Intet  


