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Kreds 1 – 06.09.2020 

Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 31. august 2020 kl. 19.00 

hos Morten Jensen, Grønningen 9, 9330 Dronninglund 

Dagsorden 

Tilstede; Morten, Christian, Kim, Ole, Jens og Jannie 

Kredsformanden 
• Nyt fra HB 

- Gratis klubmodul; Dette er et begynderkursus a 6x2,5 time, der tilbydes 3 steder Sjæl-
land, Fyn/Jylland og Midt/Nordjylland. 

- Hooper; Ingen lokalforeninger i kreds 1 er begyndt på det, men enkelte overvejer det 
- Datoer for fællesmøder og formandsmøder., disse vil blive planlagt fremover efter 

landsmødet med 2 år i fremtiden. 
- Ny hundelovning bliver snart vedtaget. Der bliver mulighed for at deltage i DcH, med 

hunde med kirurgisk indgreb på ører og haler pga. skader. 
- Kingsmoor, har fået en ydelse, men DcH har ikke fået noget retur. Derfor er der des-

værre advokat på dagen nu 
- Natur dag var lidt en skuffelse, få tilmeldt og DR kom ikke som lovede. 
- Forslag om, at alle formand skal sidde på scenen til Landsmødes sammen med HB, 

dette vil de overveje. 
• Tilbageblik på landsmødet 

- Korteste møde til dags dato, kl. 10-14. 
- Enkelte valg; Morten genvalgt, ny formand for eftersøger, næsteformand og landskas-

serer genvalgt. 
- Landskontingent er uændret 
- Forslag om ændring til gebyr for deltagelse til DM er godkendt 

• Kredsrådsmødet 
- Afholdes som sædvanlig 
- Er det muligt at få en forsikringsmand ud og fortælle hvordan vi alle er dækket? 

Jannie tager fat i Jan Nielsen fra DcH´s sekretariat. 
• Øvrigt nyt 

- Førstehjælps folder er lavet 
- BHU har følgende forslag; rundt i alle kredsene til konkurrencer og fortælle om BHU. 

Mange gode ting i BHU som en lydigheds hund og kan bruge selvom man ikke vil til kon-
kurrence 
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Kredskassereren 
• Status på regnskab og medlemstal 

- 1885 medlemmer, 69 mindre end sidste år. Dette er ok tiltrods for COVID-19 
• Kørsel over app 

- Dette skal man selv gøre over App, i klubmodul. Indtil videre er det kun bestyrelses-
medlemmer af kreds 1 og UU-medlemmer som skal gøre det. 

 
Næstformand/Kredssekretær 

• Der er ønske om, at alle fra udvalgene kan komme med til kreds 1 generalforsamling. 
- Dette er hermed godkendt. 

 
Konkurrenceudvalget 

• Skal vi kåre kredsmestre/klubkredsmestre i år? 
- Lydighed kan godt komme på 3 konkurrencer, Agility og Rally kan have svært ved opnå 

point for 3 konkurrencer, for at kunne være med i ”Puljen”.  
Dem der har deltaget, skal have muligheden for at blive kåret. 

- Alle pokaler SKAL indleveres til kredsrådmøde d. 16/9-2020 
 
Dommerudvalget 

• Dommeraspirant uddannelsen er kommet i gang. En aspirant har brækket armen og venter 
derfor til man er klar igen. 

 
Uddannelsesudvalget. 

• Der er gang i uddannelsen igen. 
• Hundeførerdag er 34 tilmeldt indtil videre. Husk at minde jeres medlemmer på, at ALLE kan 

deltage. 
 
Eventuelt. 

• Formand Hundeadfærdskonsulent Brian, søger om at holde deres årsmøde I Zoologisk 
have.  Dette godkendes. 
 

 


