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Referat kredsgeneralforsamling Kreds 4  
  
Mandag d.14/6 2021  
 

• Valg af dirigent. Morten Jørgensen Indstillet/valgt 

 

• Valg af stemmeoptæller. Uwe & Rasmus. 

 

• Formanden aflægger beretning. Formand: Intet yderligere at tilføje.  

 

a. Udvalg:  

b. Dommerudvalg Stor tak til jer der har afholdt konkurrence. I 

har knoklet for at holde Corona i skak. Ingen dommerprøve i 

år så vores dommeraspirant har gået i 3 år. Tak til Vejen og 

Esbjerg for at hjælpe dommerudvalget til vores aspirant. Det 

mest kedelige. Vi har i flere år 15 dommere men nu er vi kun 

10 tilbage og det kan vi ikke dække alle konkurrencer med 

fremadrettet. Vi skal alle arbejde for at nye dommere, det er 

tvingende nødvendigt. Grundet dommermangel vil der også 

kunne komme dommere udefra. Edel har folder som I kan få 

med hjem til foreningerne.  

c. Uddannelse. Nu starter vi op igen efter et år i pause. Vi glæder 

os.  

d. Nosework har i dag 6 dommere, jeg kunne godt bruge lidt 

hjælp i udvalget.  

e. Konsulent -afbud. 

f. Eftersøgning. Der har ikke været aktivitet endnu. Vi planlæg-

ger samling efter sommerferien. 

g. Nordisk. Intet at tilføje. 

h. BHU. Intet at tilføje.  

i. Agility. Intet at tilføje. 

j. Rally. Dorte: Jeg vil gerne at en anden overtager posten. Ellers 

ingen tilføjelser. 

k. Konkurrence. Afbud 

 

 

• Kassereren aflægger regnskab. Regnskab fremlagt. Et år med ringe akti-

viteter grundet Covid-19 som har givet overskud på 55.757 mod budget-

teret -25.050.- Regnskabet vedtaget. 

4 & 5 december afholder vi kursus i foreningsudvikling. HB betaler kur-

set. Kreds4 betaler kørsel og forplejning. Der er plads til 25 deltagere pr 

dag, så vi har aftalt at klubberne må stille med to deltagere og vi deler 

kredsen 12/12. 

Møder 2021/22 

 
Kredsrådsmøde  
25/10-2021 
Alle lokalforeninger 
 
Foreningsudvikling  
4+5/12- 2021 
Alle lokalforeninger 
 
Alle lokalforinger er 
forhåndstilmeldt med 2 
personer. Udvalgsmed-
lemmer skal tilmelde sig.  
 
Husk afbud, så antal 
kuverter passer.  
Uden afbud fremsendes 
regning til lokalforenin-
gen. 
 
 
Husk at holde øje med 
Kreds 4’s hjemmeside. 
 
www.dch-kreds4.dk 

http://www.dch-kreds4.dk/
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• Fastsættelse af kontingent. – FU foreslår uændret kontingent 129,- for 2022. Vedtaget 

• Indkomne forslag 

a. FU foreslår at posten (sekretær/næstformand) kan deles imellem to personer. Vedtaget 

 

• Valg af formand. – Lige år.  

• Valg af kasserer og suppleant. Ulige år. Lorentz modtager genvalg. Lorentz er genvalgt. Supp. 

Lotte Andersen valgt 

• Valg af Sekretær, næstformand og suppleant. Ulige år. HP Dinesen valgt som næstformand. 

Sekretær Chalotte Christensen Valgt Sekrætær supp. Nanna modtager genvalg. 

• Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg. – Lige år.  

• Valg af bestyrelsesmedlem til Initiativfonden, jf. Orientering nr. 29 – Lige år.  

• Valg af formand til kredsens konkurrenceudvalg. Ole Mikkelsen Valgt 

• Valg af 2 revisorer. Dorthe Sibbesen modtager genvalg - valgt 
De 2 revisorer vælges forskudt i lige og ulige år for 2 år ad gangen. 

• Valg af suppleanter for 2 revisorer. Connie Nielsen modtager genvalg - valgt 
De 2 suppleanter vælges forskudt i lige og ulige år for 2 år ad gangen 

• Eventuelt. Der efterlyses en ny kandidat til Rallyudvalget i Kredsen. Bodil Bregendal DcH 

Skærbæk melder sig.  

 

Charlotte DcH Broager: Vi mangler at få mail over hvilke HF der melder sig til konkurrence. 

Annette tager fat i Klubmodul der arbejdes på det.  

 

Ole Mikkelsen; Der mangles sporlægger kurser. Olav Møller vil gerne tage det op. 

Maja Oxholm; I mangler Dommere – Dommerudvalget skal tilbyder sig til lokalforeningerne -  

I skal aktiv ud i lokalforeningerne, de kalder ikke på jer.  

 

Annette Höft: Ang. det netop ankomne DcH Magasin: Det er et smukt og godt blad. Planen er 

at det skal deles ud til ikke-medlemmer. Bladet er 100 % annonce-finansieret. Desværre er 

der en uhensigtsmæssig annonce. Denne annonce repræsenterer på ingen måde DcHs hold-

ning. Annette undskylder og påtager sig ansvaret for ikke at have været vågen under korrek-

turlæsningen. Bladet skal deles ud. Det er vi ganske enkelt forpligtet til. 

 

HB Landsmøde søndag d 22/8 2021 i Troldesalden Jacobgadesallé 1 6600 Vejen 

Hent oplysninger på Landsforeningen hjemmesiden på Medlemssiden 

 
Med venlig hilsen 
 
DcH Kreds 4 

Lorents Nielsen 
Nybøl Nor 1 
6400 Sønderborg 
Tlf.nr. 26276805 


