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

Annette holdt tale for Pernille Jørgensen, der efter 6 år på posten som formand i  
uddannelsesudvalget har valgt at stoppe. Nanna Schmidt overtager formandsposten 
efter Pernille 
 
 

1. Valg af dirigent 

Laurids Christoffersen indstillet og valgt. 

 

2. Valg af stemmeoptæller 

Trine Hesse Sønderby og Bodil Routh Bregendahl valgt. 

 

3. Formanden aflægger beretning 

Beretningen var udsendt til lokalforeningerne inden 

generalforsamlingen.  

 

Beretningerne blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

4.    Kredsudvalgene aflægger beretning 

Udvalgsberetningerne var udsendt til lokalforeningerne  

inden generalforsamlingen.  

 

Tilføjelse til beretningen fra dommerudvalget:  

Der er 3 i stedet for 2 dommeraspiranter.  

 

Beretningerne blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

5. Kassereren aflægger regnskab 

Årsregnskab og ”bemærkninger til årsregnskabet” var  

udsendt til lokalforeningen inden generalforsamlingen. 

 

Fredericia gør opmærksom på, at der mangler bilag til regnskab 

i forbindelse af indbetaling af kontingent til Klubmodul/Nets. 

Annette undersøger og vender tilbage.  

 

Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Forlag til kontingent 2023 er uændret kontingent på  

129,- kr. – forslaget blev godkendt. 

 

 

 

 

Møder datoer 
 
Klubmodul (lokalforeninger) 
29/5-22 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  
4/4-22 kl. 20.00 – 21.30 (online) 
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 
 

Landsmøde  
lørdag den 19. marts 2022 kl. 10.00 

 
Troldesalden 

Jacobgadesallé 1  

6600 Vejen  

 

Hent oplysninger på Landsforeningen 

hjemmesiden. 

 
 
 
Alle Kredsrådsmøder møder af-
holdes i Rødding centret.  
 
Husk at holde øje med Kreds 4’s 
hjemmeside. 
 
www.dch-kreds4.dk 
 
 

 

 

http://www.dch-kreds4.dk/
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7. Indkomne forslag. 

o Forslag til vedtægtsændringer var udsendt til lokalfor-

eningerne inden generalforsamlingen. Punkterne blev 

gennemgået, tilrettet og efterfølgende godkendt. 

 

o Synlighed i DcH fremadrettet. Skal vi deltage i fx dyrskuer, byfester eller lig-

nende for at vi bliver mere synlige?  

 

Er der brug for erfa-grupper i Kreds 4? Annette lagde sedler på forskellige 

stationer (borde) i lokalet, hvor man kunne tilkendegive om man selv eller 

klubben var interesseret i erfra-grupper for fx formænd, kasserer, klubmodul 

web/regnskab og synlighed o.l. 

 

Annette sender efterfølgende ud, hvilke grupper vi forsøger at oprette. 

 

8.   Valg af formand. – (Lige år). 

Annette Støttrup Höft blev genvalgt 

 

8.1   Valg af sekretær og suppleant – (Lige år) 

På baggrund af vedtægtsændring er valg af sekretær og suppleant ændret til lige 

år. Charlotte Christensen (sekretær) og Nanna Schmidt (suppleant) blev begge 

genvalgt. 

 

9. Valg af kasserer og suppleant. – (Ulige år). 

 

10. Valg af næstformand og suppleant. – (Ulige år). 

 

11. Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg. – (Lige år) 

Laurids Christoffersen blev genvalgt 

 

12. Valg af bestyrelsesmedlem til Initiativfonden, jf. Orientering nr. 29 – (Lige år) 

Maja Oxholm blev genvalgt 

 

13. Valg af 2 revisorer 

De 2 revisorer vælges forskudt i lige og ulige år for 2 år ad gangen. 

Jytte Westergaard blev genvalgt 
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14. Valg af suppleanter for 2 revisorer 

De 2 suppleanter vælges forskudt i lige og ulige år for  

2 år ad gangen. Ulla Junker Jensen blev genvalgt 

 

 

15.  Eventuelt 

Konkurrenceudvalget mener ikke, at det fremadrettet skal spærres for  
konkurrencedage, som var tilfældet i år. 

 
Det er vigtigt at fristen for indmeldelse af konkurrencer overholdes (1. nov.) 

 
Der er problemer med at kunne skaffe skov til at kunne afholde A- og E-konkur-
rencer. Der er i nogle tilfælde mulighed for, at kunne leje en skov.  

 
Der var flere forslag til emnet: 
 

o Kan de klubber tage et X-antal kr. ekstra i tilmeldingsgebyr for at dække 
merudgiften? 

 
o Det kan være en god idé at flere klubber slår sig sammen om at holde en 

E-konkurrence. 

 
o Kan det være en mulighed for at søge/få tilskud af kredsen? 

 
o Kan vi oprette en locations central, hvor man kan søge om at låne-

skov/områder? 

 
 
Efterspørgsel efter sporlæggerkurser. Klubberne skal undersøge om der er med-

lemmer i klubben, der vil deltage i sådanne kurser og melde tilbage til uddannel-
sesudvalget. 

 
Maja nævnte, at man skal tænke initiativfonden ind, hvis klubberne har brug for 
at anskaffe sig noget større, hvortil der skal findes penge. 

 
På baggrund af oplæg fra HB om Certificerede instruktører, fik vi en rigtig god 

diskussion i åbent forum af oplægget.  
 
Lokalforeningerne har en forståelse for, at det kan være nødvendigt at købe sig til 

en instruktør, men de vil selv bestemme, hvem de vil have. Annette tager konklusi-
onen med tilbage til HB.  

 
 


