
 

Referat af Kredsbestyrelsesmøde (online) 
mandag den 30. maj 2022 kl. 20.00  
 
Til stede: 
Annette, Brian, Bodil, Hans Peter, Nanna, Torben, Trine Jørgen, Lorents, Charlotte  

Afbud fra: Ole, Edel, Olav  

Referent: Charlotte 

 

Referat  
1) Nyt fra Kredsformanden 

 
HB mødes i juni til et længere møde, hvor opgaver skal deles op bl.a. 
i et DcH-program-udvalg og et fællesudvalg (skal dække de fælles opgaver 
der er i alle udvalg) 

Skal der indføres en form for Honorar i Kreds 4? 
Annette har været i dialog med dommergruppen og de ønsker ikke 
honorering. Vil hellere modtage et fælles beløb til tøj, gummistøvler e.l. 
 
Nanna tager emnet med til næste møde med kredsinstruktørerne og  
vender tilbage, hvad deres holdning er. 

Vi afventer Nannas tilbagemelding og tager det op på et Kredsbestyrelses- 
møde efterfølgende. 

 
Events for Kredsinstruktører, dommere m.m. 
Skal vi gøre det igen? Hvilket udvalg tager opgaven eller er det FU? 

Det blev besluttet, at FU tager opgaven og melder tidspunkt mm ud 
hurtigst muligt. 
 
Events ved Dm i Haslev 
Vi Inviterer alle hundefører der er udtaget til DM 

Vi bestiller pølser + vand/øl (det arrangerer vi med Haslev) 

Bestiller T-shirt til hundeførerne, der deltager evt. specielle T-shirt til  
dommerne. 
 
Erfa-møde. Hvem er tovholder på: 

• DcH-konkurrencer/stævneledermøde? – KU  
Annette tager en snak med Ole, Ulli, Trine, Bodil og Hans Peter 
bl.a. om at koordinere konkurrencekalenderen. 
 

• Formandsmøde  
Annette inviterer alle formænd til et fælles møde 
 

 

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  
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 
 
 
 
 



 

• Kasserermøde 
Janni Kristiansen (Esbjerg) og Ruth Hald (Vejen) vil gerne hjælpe 
Lorents, de inviterer alle kasserer til et fælles møde 
 

• Kredsens synlighed/aktiviteter – synliggør kreds 4  
Det er Kredsbestyrelsens holdning, at det er den enkelte klub/ 
lokalområde, der selv skal stå for det. 

2) Næstformand 
 
Orientering/nyt fra lokalforeninger 
 
Annette og Hans Peter tilbyder at hjælpe med rådgivning i de lokalforeninger, hvor der er opstår 
et behov i forhold til udfordringer i bestyrelsen. De kommer gerne ud og deltager i et bestyrelsesmøde. 
 
Initiativfonden mødes med alle kredse og får valgt en formand. 
 

3) Kredskasserer 
Lorents gennemgik regnskab til dato (Se regnskab HER) 
 
Kredsbestyrelsens får adgang til regnskabet 
Lorents har givet adgang til alle til saldobalancen i Klubmodul. 
 
Nyt i Kredsmappen - Klik HER (markeret med gult) 

Alle lokalforeninger er forhåndstilmeldt med 2 deltagere.  
Deltager lokalforeningen ikke, eller sender den kun 1 repræsentant, 
skal det meddeles til kredsens sekretær senest fredag inden mødet. 
Sker det ikke, pålægges foreningen en afgift på 100 kr. pr.  
manglende afbud. 

Medlemmer af Kredsbestyrelsen skal tilmelde sig via et tilsendt link.  

Er en lokalforening repræsenteret i Kredsbestyrelsen, må de sende 
2 andre deltagere fra foreningen. 

Prisen for forplejning er hævet. 

Kørselsgodtgørelse til dommer og brugsprøvefiguranter. Der skal kun stå: at udgifter  
afholdes af kreds 4. 

Tilskud til DM i Nordisk får tilskud på 8.000 kr. og elite får tilskud på 5.000 kr. 

Ændringerne Lægges frem på næste Kredsrådsmøde 

4) Kredssekretær 
Intet nyt 
 
 

5) Orientering fra udvalgene 
 
Brugshundeudvalg v/ Jønne 
Har indkaldt til det første møde, kan først fortælle mere efter mødet. 
 
 



 

Uddannelsesudvalget v/ Nanna 
Har lavet diplomer til udlevering i forbindelse med afslutning af grunduddannelsen og et til hver 
overbygning. 
 
Katalog som fortæller lidt om hver kredsinstruktør, bl.a. hvad de kan byde ind med, er under 
udarbejdelse. 
 
Agility udvalget v/ Hans Peter 
Mangler stadig dommere og kredsinstruktører inden for agility 
 
Konsulentudvalget v/ Brian 
Metine er gået på orlov. 
 
Har haft samtale med 6 nye aspiranter – Kresbestyrelsen har mulighed for at komme med indsigelser.  
Det blev besluttet, at sende alle 6 videre, men det er ikke sikkert, at alle kommer med, det er 
konsulentudvalget, der i sidste ende bestemmer, hvem der kommer med. 
 
Det er besluttet at alle optagne aspiranter får tilknyttet en mentor. 
 
Nordisk udvalg v/ Torben 
Intet nyt 
 
Rally udvalg v/ Bodil 
Der er Planlagt fællestræning i 13. august i Christiansfeld 

Aflyst konkurrence i Nordals med kun 8 tilmeldte. 

Vojens har aflyst en konkurrence med 16 tilmeldte. Dommer og udvalg kan ikke helt forstå argumentet 
for aflysningen - Det tages op på årsmøde i Rally. Forsøger at finde en fælles holdning i lands og i 
kredsen. 

Der er planlagt at skulle afholde Sydjysk (i august) og Jysk mesterskab. 

Nose Work v/ Trine 
Planlagt temadage/aften online møder bl.a. med ”klar til konkurrence” 

August/september er der planlagt onlinemøde for klubber, der kunne tænke sig at høre om 
det at holde en NW-konkurrence.  

Vi har fået en ny Nose Work dommer i kredsen - Tillykke til Trine 

Ønsker at flere vil afholde konkurrencer. 

Det er planen at NW på sigt kommer med som disciplin til DM. 

 
 
 

Dommerudvalg v/ Edel 
Dommercentralen har svært med at skaffe dommere til konkurrencerne. Det er et regnestykke  
at få det til at går op med de 11 dommer der er i kredsen. Har fået hjælp ude fra. (Godt vi har 
Flemming Cornelsen) Aspiranterne er flittige til at komme med ud at dømme. 



 

Søndag d. 8/5 var Edel på Dommerudvalgets kredskontaktpersoner møde. Hvor de fik mange 
ting på plads bl.a DM, dommerprøve og efteruddannelse. Et godt møde. 

 
Den 30/5 var aspiranterne til Standpunktsprøve, for at se om de skulle forsætte. Det er nogle rigtig  
gode aspiranter. 
 

6) Eventuelt 

Kurset i det nye Klubmodul bliver ikke i 2022 evt. januar/februar i 2023. 
Arbejder på et Klubmodulkursus for superbrugerne.  

 
Forslag til at Kredsbestyrelsesmødet kan begynde lidt tidligere end kl. 20, men der var flere i 
Kredsbestyrelsen, hvor tidspunktet passer rigtig godt i forhold til andre gøremål de har om mandagen,  
så tidspunktet bibeholdes i første omgang. 

 
Indsendte opslag på kredsens Facebook vil blive afvist, hvis det ikke er relevant eller/og vigtige  
for kredsen - de vigtige ting drukner, hvis der kommer for mange opslag op. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 


