
  
 

 
Kredsuddannelsesudvalget I Kreds 4 
v/Nanna Schmidt 
uu@dch-kreds4.dk  
Telefon: 2124 6116 

Referat af KI-samling, d. 2. april 2022. 

Fraværende: Bruno, Pia, Marlene & Lars. 

 

1) Instruktørweekend 2023; Underviserne er på plads, men vi mangler et sted at af-
holde arrangementet. Nanna tager kontakt til Houens odde næste uge og hvis de 
siger ja til hunde på værelserne, blev det vedtaget at vi afholder det der.  
 
Det vil blive lidt dyrere for deltagerne og vi kan ikke afholde uden underskud.  
Pernille fortæller at 10.000 i underskud ikke er urealistisk. 
 

2) Birthe er valgt til budgetansvarlig og vi skal aflevere budget for 2023 i august. 
 

3) Der skal udarbejdes en liste/katalog, på alle KI i kredsen. 

HVER ISÆR SKAL LAVE en kort præsentation af sig selv samt en beskrivelse af 
hvilke emner man tilbyder kursus/foredrag i”. Det blev besluttet fremsendt til 
Nanna uu@dch-kreds4.dk SENEST 1. MAJ 2022. 

ALLE opfordres til at opdatere deres ”interesse punkter” på KI profilen. OBS – ”inte-
resser” er IKKE nødvendigvis lig med, hvad man kan/ønsker, at undervise i. 

4) Nanna fastlåser opslaget på kreds 4’s facebook side omkring mulighed for ”brush- 
up”, så muligheden er større for, at alle ser det. Det bliver ligeledes sendt ud til alle 
formænd og kasserere på mail. 
 

5) Gitte meddeler, at hun stopper snart (nok i `23) og gør opmærksom på at der skal 
kigges efter nogen, – gerne med stort engagement i adfærd evt. en HAK - til at 
overtage modul 3+5. Heidi melder ind på modul 3. Så vi mangler en til modul 5 (ra-
cekendskab). 

Samtidig stiller Gitte et ”åbent spørgsmål”, om mulighed for fritagelse for betaling 
for KI`eres kontingenter;  

Dette er ikke en ligetil løsning, da alle med frivilligt hverv i DcH, skal være medlem 
at en lokalforening og dermed inddirekte også lands- og kreds. En lokalforening 
KAN give gratis medlemskab (det er en lokalforenings beslutning) men kreds- og 
landskontingent skal stadig betales. Dvs. at det kan stilles som et forslag på Lands-
mødet, at KI`ere fritages for kontingent. HVIS der stemmes for, går der yderligere 
et år, før det kan træde i kraft. En anden ide er, et forslag om, at KI´ere modtager 
et honorar på 500 kr. årligt, fra Landsforeningen, som man jo så kan bruge til kon-
tingent, uanset, så kræver det at der stilles et forslag til landsmødet og kredsgene-
ralforsamlingen. Alt dette ledte til en KORT snak om betalte instruktører.  

6) Årssamling kredsinstruktører, kreds 4, bliver 28. oktober. 

 

Ref/HRH. 
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