
Til medlemsklubberne i Kreds 4. 

Bemærkninger til regnskab 2021. 

Endnu et år er gået, hvor Corona har sat sit præg på aktiviteterne i DcH Kreds 4 og 

lokalforeningerne. 

Vi havde forventet, at det samlede medlemstal ville blive ca. 1.950, men det har vist 

sig, at det er blevet en del højere, nemlig 2.435. Det betyder derfor, at vi har fået 

62.565kr mere i kontingent, end vi havde budgetteret med.  

Da aktiviteterne i flere af vores faste udvalg, har været begrænset eller stærkt 

begrænset pga. Corona, er udgifterne også blevet betragteligt mindre end budgetteret. 

Det samlede resultat for regnskabsåret 2021 er blevet et overskud på 109.034kr. 

Vores aktiver – bankbeholdningen var med udgangen af 2021 på 393.323kr. Vi kan 

derfor med sindsro se frem mod de udfordringer vi får i de næste par år.  

Lige nu har vi udsigt til at få 3 nye i gang dommeruddannelsen. Vi tror, at Nose 

Work området vil udvikle sig i den nærmeste fremtid, og måske får de behov for at få 

tilført ekstra midler. De udvalg, hvor aktiviteterne har været begrænset eller stærkt 

begrænset pga. Corona, forventer et øget aktivitetsniveau i indeværende år. 

Vi har ligeledes, ekstraordinært, planlagt et socialt event for alle dommere, 

kredsinstruktører og kredsbestyrelsen. Arrangementet er planlagt til 2. april, i 

samarbejde med Givskud Zoo. 

Der er fortsat en del medlemsklubber, 

 der har udfordringer med Klubmodul. Hvis der er behov for kurser eller lignende, er 

vi godt klædt på til at tage de udfordringer. 

Vi er i kredsbestyrelsen indstillet på at igangsætte nye tiltag, gerne på opfordring fra 

medlemsklubberne, også selv om det ikke er udgiftsneutralt.  

Det er vores holdning, at den nuværende bank beholdning på 384.937kr ikke skal 

være større. Hvis de aktiviteter der er planlagt ikke påvirkes af Corona eller lignende, 

er vi overbeviste om, at toppen er nået. 
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