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Kreds 1 – 22.02.2021 

 
Kredsbestyrelsesmøde 

 
d. 22. februar kl. 19.00 

 via Messenger 

Referat 

 

Kredsformanden 
• Link til hundeloven 

- https://www.nemadvokat.dk/loven-forklaret/hundeloven/ 
- Let forståelig og bliver løbende opdateret af advokatfirma. 

• Ny kontingentstruktur foreslået 
-  Kan der laves rullende kontingent? Der udarbejdes et forslag hertil. 

• Landsforeningens resultat for 2020 
- 1,1 mio kr. i overskud. Hvad kan dette overskud bruges til? 

+ Mange forslag bl.a.; 
+ Opdatering af klubmodul 
+ Beregner programmer 
+ Penge til initiativfonden 
+ Penge retur til lokalforeningerne 

• Landskontingent Vaccination 
- Vaccinations regler forbliver som de er. 

• Betalte instruktører 
- Der er en arbejdes-gruppe der ser på hvordan man kan aflønne vores egne instruktører 

• Generalforsamlingen 
- Er udsat på ubestemt tid.  

• Landsmødet 
- Sidste frist for indsendelse af forslag 15.02 fremover, altså ca. 3 uger før. 

• Øvrigt nyt 
- Ny dyrevelfærdslov er trådt i kraft 
- Mundbind med DcH logo er desværre for dyre 
- Der laves halse-disser med DcH logo 
- Der arbejdes stadig på nyt navn til DcH programmet 
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Kredskassereren 
• Status på medlemmer og regnskab 

- Der er sendt faktura ud. 4 lokalforeninger mangler at betale kredskontingent til tiden. 
- Der er 3 klubber som jeg ikke har modtaget faktura på fra klubmodul ang. medlemmer  
- Man kan ikke deltage til Kreds 1 Generalforsamling, hvis man ikke har betalt kredskon-

tingent.  
- 247 færre medlemmer end sidste år, men når de sidste 3 lokalforeninger opgjort i klub-

modul, så er vi tæt på det samme som 2020. 
- Årsregnskab er godkendt. Det bliver underskrevet i løbet at ugen.  

 
Næstformand/Kredssekretær 

• Intet 
 

Konkurrenceudvalget 
• Afbud 

 
Dommerudvalget 

• Ny dommeraspirant fra DcH Dronninglund, Allan Månsson. 
• Stadig uvist, hvornår der kan startes op på aspirant udd. igen, dog er det aftalt, at starte op 

med teori via Skype om 14 dage, hvis der ikke åbnes op for mere end 5 pers. 
 
Uddannelsesudvalget. 

• Alt der er planlagt, er flyttet til efter 1. april, da det er et stort arbejde, at flytte det hele 
hver gang 

 
Eventuelt. 

• Intet 
 
 

 


