
 

Referat af Kredsbestyrelsesmøde  
mandag den 8. august 2022 kl. 20.00 – 21.30 via Teams 

 

 

Til stede:  
Bodil, Annette, Torben, Olav, Hans Peter, Nanna, Jørgen, Edel, Lorents, Charlotte 
 
Afbud fra: Brian, Trine, Ole 
 
Referent: Charlotte 
 
 
 

Ad 1) Nyt fra Kredsformanden/ Annette 

Ikke det helt store fra HB p.g.a ferie. Der kommer info ud om- 
kring opgavefordeling i DU og KU snarest.  

Der er udfordring med Klubmodul. Dato for superbrugerkurset 
er stadig ikke meldt ud. Annette rykker for en dato. 

HB har arbejdet med certificeret instruktører på baggrund af 
alle tilbagemeldingerne fra sidste landsmøde. Der kommer et 
nyt udkast som tages med til det kommende Landsmøde.  

Alle lokalformænd er inviteret til møde den 22. august i  
Skærbæk. 

Annette har foretaget en undersøgelse omkring brug af snor, 
halsbånd og sele i klubberne – resultat sendes ud senere. 

Nyt fra Næstformand/ Hans Peter 
Initiativfonden– lige nu er det umuligt at kunne finde en  
mødedato, hverken fysisk eller virtuelt.  

DM 
Annette, sender info ud omkring T-shirt til de hundeførere,  
der bliver udtaget til DM. 

Arrangement, hvor alle deltagende hundefører og dommere fra 
kredsen inviteres til lidt mad gentages – Annette undersøger om 
vi kan få et lokale til formålet. 

 

 

Møder datoer 
 
Klubmodul - ny dato 
(lokalforeninger) 
Udsat til 2023 
”Det nye klubmodul” 
Rødding Centeret 

 
Forretningsudvalget 
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  
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 
 
 
 
 



 

 
Ad 2) Kredskasserer 

Alle i Kredsbestyrelsen har fået adgang til at kunne se saldo- 
balancen. Der sendes en vejledning ud til kredsbestyrelsen. 

Ad 3) Udvalgene 

Dommerudvalget/ Edel 
På kredsrådsmødet den 24/10 skal emnet omkring aflysning af A og E-konkurrencer 
tages op. - Dommercentralen bliver inviteret med til mødet. 

I 2021 afholdt Edel og Morten ”finpudsning” for deltagere til der skal til DM i C-
konkurrencen, det bliver i år den 17/09 i Jels.  

Vil gerne have nye dommeraspiranter, der kan starte uddannelse næst år. 

Uddannelsesudvalget/ Nanna 
Der er p.t. kun 4 deltagere til sporlæggerkurset. Det er ikke ok, når så mange 
klubber på forhånd havde tilkendegivet, at det var et ønske. 

Eftersøgningstjenesten/ Olav 
Det kører godt og det kører som planlagt. Der er en god tilslutning til de forskellige 
fællestræninger. 

 
Ad 4) Eventuelt 

Torben syntes ikke mødeindkaldelse fungerer optimalt. Syntes ikke det er personligt 
nok, at det bare ligger i kalenderen.  

Der var dog ikke opbakning for at proceduren skal ændres.  

 
 
 

 


