
 

Referat af Kredsrådsmøde  
mandag den 13. juni 2022 kl. 19.00 i Rødding Centret 

 
 

Referent: Charlotte 

Ordstyrer: Brian 

 

Ad 1) Nyt fra Kredsformanden  

Sidste ny fra HB. 
Der er lige udsendt nyhedsbrev fra Landsforeningen til alle lokalforeninger, hvor der bl.a. står hvad 
HB beskæftiger sig med. 
 
Alle klubber har modtaget et spørgeskema omkring brug af skov.  

Annette arbejder bl.a. med strukturen i LKU og LDU. 

Netværksmøde for lokalforeningsformænd 
Annette har inviteret alle kredsens formænd til det første erfa-møde mandag den 22. august i Skærbæk 
Annette sender oplæg ud inden mødet. Mødet skal fremadrettet planlægges i vinterhalvåret (uden for 
konkurrencesæsonen) 

Klubmodul – hjemmeside er der behov for et kursus? 
Der kommer et kursus for superbruger – Så brug superbrugerne, hvis der er spørgsmål. Navne og område 
kommer på kredsens hjemmeside hurtigst muligt. 

Hvis Klubben vil have rullende kontingent, skal man sikre sig at der er et felt til at udfylde 365 eller 0  
på siden, hvor holdet oprettes i Klubmodul.  

 

 

Der er udfordringer i Klubmodul, der er flere, der klager over, at man ikke får svar når de henvender sig.  
- Annette tager kontakt til Klubmodul. 

Klubmodul er ved at flytte alt over i den nye platform og det giver nogle udfordringer. 

ERFA-møde ang. Klubmodul 
Vi finder en dag i efteråret, hvor vi arbejder med hjemmesiden (og holdoprettelse mm) i Klubmodul.  
 

Ad 2) Nyt fra Næstformanden  
 
Har været en rolig periode. 

 
Ad 3) Nyt fra Kredskasserer  

Netværksmøde for kasserer 
Lorents har samme men Ruth og Janni indkaldt til det første Netværksmøde den 29. august på 
Rødding Centeret. 

 

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) 
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 
 
 
 
 



 

Spørgsmål til regnskab  
Lorents gennemgik kort regnskabet, og orienterede om, at formændene for de faste udvalg 
har fået adgang til regnskabet i Klubmodul.   

Spørgsmål til kredsmappen 
Lorents giver en forklaring til ændringerne. Den nye udgave ligger på hjemmesiden. 

Der kommer spørgsmål til om særlige hjælpere, der hjælper til stævner, kan få kørselsgodtgørelsen.  
Klubberne skal tænke over det og så kan det evt. kan tages op som punkt til Generalforsamlingen. 
 

Ad 4) Ny fra Kredssekretæren   
 
Intet nyt. 
 

 
Ad 5) Ny fra Udvalgene 
 
Nose Work udvalget / Trine Hesse Sønderby 
Klubberne må gerne melde konkurrencer ind, så de kan komme med i konkurrencekalenderen. 
Holder et onlinemøde,  hvordan gennemfører man en konkurrence i Nose work fra A-Z 
Hvis man tænker på at holde en konkurrence, kommer Trine gerne ud og ser på lokaler og områder. 

Der kommer en Arrangørguide ind på kredsens hjemmeside. 
 
Rally udvalget/ Bodil Routh Bregendahl 
Der er inviteret til fællestræning den 13. august 2022 i Christiansfeld 
 
Konkurrenceudvalget / Ole Mikkelsen 
Ulli og Ole har været ude se til de fleste konkurrencer.  
Invitation til møde den 13. august i Vejen, omkring rollen som konkurrenceleder, er sendt ud til alle klubber  
 
Agility / Hans Peter Dinesen 
Ros til Vojens for at have afholdt deres første agilitystævne. 
 
I 2023 kommer der nye agilityregler, der bliver nu 4 størrelser (store hunde bliver delt op i to -  
Under eller over 48 cm). Hundefører der løber med stor hund, skal måles i forbindelse med et stævne: 
 
Der bliver skrevet i de gamle bøger. Og størrelsen kommer til at hedde Intermedium. 
 
Konsulent udvalget/Brian Klaris 
P.t. er der 7 aktive konsulenter i kreds 4 (2 på orlov). 
Kredsen har indstillet 6 aspiranter. Det er dog udvalget, der bestemmer, hvem der kommer med.   
 
Den nye uddannelse starter sidste weekend i november. Uddannelsen tager halvandet år. 
 
Uddannelsesudvalget/ Nanna Schmidt 
Alt omkring IGU sendes til Gurli (igu@dch-kreds4.dk) 
Sporlæggerkursus er planlagt til 3. september i Toftlund (uden hund) handler om at lære at kunne lægge et A og B spor.  
 

Der er planlagt et kursus for hvalpeinstruktører den 4. september.  
 
Det bliver ikke længere en mulighed for at komme på kursus i Ho. Uddannelsesudvalget arbejder på at holde noget lignende 
et andet sted, men det bliver ikke længere først til mølle, men udvalget tilgodeser, at pladserne bliver fordelt fornuftigt. 

 



 

Der er udsendt katalog til klubberne, hvor man kan læse noget om den enkelte kredsinstruktør.. 
 

Ad 6) Nyt fra lokalforeningerne  
Hvad er man optaget af lige nu i klubberne. I små korte sætninger. 
 
Aabenraa – ny god bestyrelse, bobler med gode idéer. 
 
Vojens – optur over et godt overstået agilitystævne. 
 
Ødis – stor tilgang af medlemmer - er i gang med at finde et nyt sted til indendørs træning 
 
Ribe – Ny formand d.d. – arbejder på lidt mere positiv stemning i klubben 
 
Toftlund – mangler instruktører, prøver efter sommerferie at invitere hundefolk i lokalområdet, om der stemning for træning. 
 
Christiansfeld – har været ude at samle affald i ”Ren natur.dk” og tjent 3.000,- kr. til Klubben. 
 
Tinglev – Har tidligere været med i ”Ren natur” – mangler trænere. Siger nej til nye hundefører. 
 
Varde – har fået deres Klubhuset renoveret. Er lidt svært at få hjælpere. 
 
Esbjerg – har afholdt DM i Nordisk og IGP3 prøve. 
 
Kolding – Holder en uofficiel Hooperskonkurrence og et agility-stævne til august. Prioriter at der  
ikke skal ske så meget nyt i Klubben. 
 
Vejen – går godt, har afholdt konkurrencer. Har stor tilgang af hvalpe. Starter det 4. hvalpehold op i  
år. Har prøvet kræfter med Hoopers, har oprettet et lille hold. 
 
Fredericia – skal have venskabskonkurrence. Mangler instruktører til hvalpehold, så må afvise hundefører.  
Har fået yngre personer ind i bestyrelse og i trænertruppen. Laver et arrangement for børn i ferien. 
 
Broager – Har rigtig mange hold – har et godt instruktørteam, der hjælper hinanden på kryds og tværs. 
 
Vamdrup – holdene er godt fyldt op.  
 
Løgumkloster – Klub med god stemning. God økonomi pga. af det afholdte agility-stævne. Mangler trænere. Må sige nej til rigtig mange 
hundefører. 
 
Skærbæk – har afviklet første stævne i Rally i mange år, har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger. Arbejder på mulighederne for et nyt 
klubhus. 
 

Ad 7) Gruppearbejde 
 
Pernille fra Aabenraa fortæller hvordan de afholder ”Fedtmulecup”, der er et arrangement for børn med hunde, der er tilmeldt i DcH (pga. 
forsikringen). 
 

Ad 8) Eventuelt 
 
Vi mangler kredsinstruktører i bl.a. Hoopers, agility og Nose work. 

 

 


