
 

 Kreds 4 
Sekretær Charlotte Christensen, Sletmarken 6, 6310 Broager 
Tlf.: 5135 9008 • sekr@dch-kreds4.dk 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Kredsbestyrelsesmøde 

- mandag den 10. januar 2022 kl. 19.00 (teammøde) 

Til stede: Annette, Edel, Pernille, Hans Peter, Olav, Bodil, Torben, Ole, Lorents og Charlotte 

Afbud: Uwe og Brian 

Referent: Charlotte 

  

1) 

 Fremover holder Forretningsudvalget møde hver 4. mandag. Medlemmer af kredsbestyrelsen er altid 

velkomne til at deltage. 

2)  

 Husk, at der sendes mail med information ud til Lokalklubberne at sætte Forretningsudvalget på med 

kopi. 

3) 

 Det blev besluttet, at hvis der er en lokaleformand, der går af i utide skal kredsbestyrelsen have be-

sked om det og også navnet på evt. konstitueret formand. 

4) 

 Eftersøgningstjenesten har afholdt årsmøde, med rigtig mange fremmødte. Det var et godt møde. 

 Olav Møller blev genvalgt som formand. 

  

 I øjeblikket er det ikke muligt at uddanne flere eftersøgningshunde, da antallet af hunde og indkomne 

sager giver et gennemsnit på 3 eftersøgninger pr. hund/hundefører i året. Det er derfor p.t. ikke behov 

for flere hunde i eftersøgningstjenesten. 

Dommerudvalget har også afholdt årsmøde, hvor Edel Jørgensen blev genvalgt som formand. Det var 

et godt møde, hvor både Lone, som ny dommer, og Per Zabel, der havde 25-jubilæum som dommer, 

blev hyldet. Og der blev taget afsked med Inge Clausen i form mindeord og 1 minuts stilhed. 

 Der starter to dommeraspiranter op i 2022 – men der er stadig mangel på dommere. 

5) Pernille Jørgensen fortalte om det arrangement til Givskud Zoo, der afholdes den 2. april for alle 

dommere, kredsinstruktører, konkurrenceudvalg, kredsbestyrelse og forretningsudvalg. 

6)  

 Kredsgeneralforsamling den 21. februar 2022 

- Hvem i lokalforeningerne skal hyldes den dag – besked til Lorents, så sørger han for at bestille blom-

ster. 
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- Det er vigtigt, at det generalforsamlingen forløber så kort og præcist som muligt. Det er ikke menin-

gen vi skal bruge tid på beretningerne og regnskab. (beretningerne, indkomne forslag samt regnskab 

bliver sendt ud til lokalforeningerne) med mindre, der er spørgsmål til det fremsendte. 

Indkaldelsen med dagsorden og kandidatlisten bliver sendt ud hurtigst muligt. 

Annette kommer med nogle forslag/emner (sendes ud senere) som hun gerne vil have at lokaleklub-

berne tager diskuterer/stilling til på generalforsamlingen. 

7)  

 Klubmodul lancerer en hel ny platform. Superbrugerne får en kort introduktion den 9/2-22 over te-

ams. 

 Flere af superbrugerne i kreds 4 har valgt at sidde samlet. Vi bestiller et lokale, og lidt mad i Rødding. 

 


