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Kredsbestyrelsesmøde 
 

d. 25. januar 2021 kl. 19.00 

Virtuelt via Messenger 

Dagsorden 

Kredsformanden 
• Coronasituationen 

- Vi ved ikke så meget lige nu. Vi håber på forbedringerne, men vi kan kun afvente og 
være tålmodige. 

• Generalforsamling 
- De andre kredse aflyser generalforsamling. Der anbefales ikke online generalforsam-

ling. 
- Kreds 1 Generalforsamling udskydes på ubestemt tid. Dette sendes ud senest på ons-

dag d. 27/1-2021 Beretninger osv., sendes først ud, når vi ser mulighed for at afholde 
generalforsamling. Alle regler vil stadig blive overholdt, når vi engang kan afholde gene-
ralforsamling.  

• Henvendelse fra Initiativfonden 
Der er ansøgt om et beløb, om vi kan/vil donere til IF. 

- Skal vendes på generalforsamling, da dette er lokalforeningernes penge. 
• Nyt fra HB 

- Kreds 5, forslag til en eksamen til InstruktørGrundUddannelsen. 
- Agility udvalg vil gerne kunne vise live resultater på landsforeningens hjemmeside, så 

man kan følge med derhjemme, medens konkurrencen foregår. Dette arbejdes der på – 
måske andre også vil være med til dette. 

- Der er lavet en inspirations film på DcH hjemmeside til, hvad man kan lave derhjemme 
med sin hund. 

- Lands Udvalgene har fået at vide, at de skal spare 5%.  
- Der er ønske om rullende kontingent. Denne mulighed undersøges.  
- Næsten hver uge kommer der forslag om ny sportsgren inden for hundesport. Der laves 

regler om, hvornår man kan overveje, at denne nye sportsgren kan deltage ved DM. 
Ønsker man at hører mere om dette, venligst kontakt kredsformand Christian.  

• Evt. andet nyt 
- Der er modtaget mail ang. kontingent. Om dette kan/skal tilbagebetales, når lokalfor-

eningen ikke har kunne give et medlem det der er betalt for. Der diskuteres hvilke mu-
ligheder der er for evt. tilbagebetaling, på næste HB møde. 
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Kredskassereren 
• Afventer at kunne lave Årsregnskabet færdig. Der var fejl i det først modtaget.  

 
Næstformand/Kredssekretær 

• Ændring af hvem der skal betale for frivillige hf til kurser? 
- UU kurser sættes op til 150 kr., pr. person, men først fra 2022, da der ikke vil være hun-

defører udefra i 2021, så skal lokalforeningerne sørge for kaffe/kage til de HF der hjæl-
per formiddag og dem der hjælper eftermiddag. UU har sjældent de sammen hunde 
hele dagen. DU beholder de 120kr. pr. person og DU betaler for HF hele dagen. Dette 
aftaler DU formand dog nærmere med lokalforeningen. Formændene sørger selv for en 
ny skrivelse til kredsmappen 

• Kalender/datoer for 2021 
- Christian får lavet en 
 

Konkurrenceudvalget 
• Afbud fra Jens 

 
Dommerudvalget 

• To dommersystem på alle dommerhold, hvor der ikke er en dommeraspirant med ved alle 
konkurrencer i 2021, hvor der er dommere nok tilmeldt. 

• Aflysning af dommermøde og efteruddannelsen pga. COVID-19 
• Oprykningsregler de stå tre forskellige steder. 

- Jens kontakter LKU, for at det evt. kan blive mere synlig i f.eks. konkurrenceprogram-
met. 

• Lokalforeninger som ikke lægger lokalkonkurrencer på hjemmesiden 
- Lokalkonkurrencer skal på hjemmesiden, for at de kan tælle med til oprykning – orien-

tering nr. 74 side 114 i håndbogen på landforeningens hjemmeside.  
• Der mangler dommer til flere konkurrencer. 
• Uddannelsen af aspiranter, afhængig af hvornår vi kan komme i gang, skal noget aflyses og 

hvis lokalforeninger ikke vil lægge lokaler til pga. evt. ekstra rengøring, så vil det evt. foregå 
i Brovst Hallen.  

• Jonas Kristensen er kommet med i DU. Velkommen til Jonas. 
 
Uddannelsesudvalget. 

• 2020 har været en udfordring pga. COVID-19. Der mangler enkelte IGU og overbygning mo-
duler.  

• Alle IGU moduler afholdes i Brovst, da få lokalforeninger har plads til alle med disse COVID-
19 restriktioner. 

• 2021 der kommer ingen hunde udefra pga. COVID-19. 
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Eventuelt. 

• Mundbind med DcH logo, Christian tager dette med videre. 
• Kørselspenge er ændret til 3,44kr.  

 
 


