
Kredsbestyrelsen kreds 5’s beretning for foreningsåret  

Februar 2017 til februar 2018 

Det forenings år der er gået siden kredsgeneralforsamlingen 2017 har igen været noget præget af, at det igen 

har været nødvendigt at afholde ekstraordinære landsmøder, i første omgang umiddelbart før det ordinære 

landsmøde d. 18 marts, ofr godkendelse af forlag omkring § 12 og §14 for henholdsvis, et kommende valg 

af en Næstformand, og en mulig honorering/kompensation af Landsformand. Det første blev som bekendt 

godkendt med stort flertal, Forslaget omkring § 14, blev forkastet idet det ikke opnåede 2/3’s flertal, hvilket 

jo som bekendt gav anledning til et nyt ekstraordinært landsmøde d. 22. april, hvor det jo så, lykkedes at 

finde en kandidat der var villig til at påtage sig posten som Landsformand for DcH, det blev jo med en 

enkelt modkandidat, Richard Olsen, så Anette Lunau, der med et stort flertal blev valgt til posten, og som 

siden markant har sat sit præg på den udvikling DcH, tilsyneladende, er fint indstillet på at følge i den 

kommende periode. Der er også rigtigt mange bolde i luften, som gerne skulle ud mynte sig i fornuftige 

løsninger, blandt andet færdiggørelsen af de forslag der nu ligger til nye vedtægter, og orienteringer, som 

allerede har været forelagt fællesmødet i november, og som forhåbentligt kan godkendes endeligt på det 

kommende Landsmøde, her den 17. marts, så vi fremover i princippet har en grundlov som ikke 

nødvendigvis skal være genstand for rettelser og debat på hvert eneste Landsmøde, men hvor der kun skal 

ske ændringer ved virkeligt radikale ændringer nødvendige for udviklingen og driften af vores 

landsforening. Det vil være en betydelig mere strømlinet og smidig måde at drive DcH fremad på, ikke alene 

ved kommende landsmøder, men også i hele foreningens videre udvikling. For lige at gøre landsmøderne 

færdige, kan jeg nævne, at der på det ordinære blev godkendt et forslag fra Højme om en kontingentstigning, 

på 25 kr., som jo har indvirkning fra i år, og som bidrager gunstigt til DcH’s økonomi, endda, sammen med 

andre faktorer så godt, at der ikke vil blive fremsat forslag om yderligere stigning på næste landsmøde, i 

hvert fald ikke fra HB, eller den afgående Landskasserer. Endelig lykkedes det så også ved samme lejlighed 

at få valgt en ny formand for redaktionen idet Jette Nybo Andersen havde stillet sit kandidatur til rådighed, 

hun blev valgt uden modkandidat, og når vi ser tilbage på året derefter var det en rigtig god beslutning, da 

forsamlingen enstemmigt sagde tak for tilbuddet. 

Jeg vil senere i beretningen vende tilbage med lidt yderligere detaljer, eller info, omkring Landsforeningen, 

men de fleste af jer holdes jo løbende informeret via diverse udsendelser og nyhedsbreve, fra 

landsforeningens sekretariat. 

Her i kredsen er vi på trods af, lidt lokale uoverensstemmelser rundt omkring, kommet rimeligt pænt 

igennem året, regnskabet, som Vagn kommer ind på lidt senere, ser positivt ud, dette skyldes ikke mindst, at 

vi besluttede at droppe deltagelsen i Dyrskuet, som vi egentligt følte var en større belastning end glæde, ikke 

mindst på grund af logistikken for arrangementet. Der er selvfølgelig andre positive faktorer som har 

bidraget til årets resultat, men dem kommer Vagn, som sagt ind på. Medlemsmæssigt har vi igen, haft et 

rigtigt fornuftigt år, dog med en lille tilbagegang i forhold til sidste år vi har til landsforeningen tilmeldt, i alt 

1243 medlemmer i 2017, mod 1284 medlemmer i 2016, et fald på3,2 %, hvilket er den mindste tilbagegang 

for kredsene. For DcH som helhed må vi desværre igen konstatere en tilbagegang således endte DcH for 

2017 med et medlemstal på 12.424 medlemmer i mod 12.938 i 2016, heri ligger dog, at foreninger er lukket 

ned, eller udelukket fra DcH. Så vi har trods alt igen gjort det godt her i kredsen, og selvfølgelig ude i 

kredsens lokalforeninger som jo står bag succesen. Derfor al mulig ros til dem, og deres trænere, for deres 

indsats. 

Desværre har der jo, som jeg lige nævnte, været nogle interne faktorer som har bevirket, at der blev indkaldt 

til ekstraordinære generalforsamlinger i nogle af kredsens lokalforeninger, som i yderste konsekvens kunne 

føre til afvikling af foreningerne, den første på Langeland, hvor der heldigvis blev fundet en løsning allerede 

på en første ekstraordinær generalforsamling, idet der blev fundet en ny formand som ville påtage sig 

arbejdet. Den næste forening Østfyn, måtte desværre ud i 2 ekstraordinære generalforsamlinger, før det 

lykkedes at samle en bestyrelse til at køre foreningen videre, så det var tæt på at gå galt, men jeg er bekendt 

med, at de her i januar har holdt en ny ordinær generalforsamling, og for nuværende ser det ud til at 



foreningen kører videre, men måske, i en periode, på et lidt lavere blus end tidligere, det vigtigste er dog, at 

de stadig er med i sammenholdet i kredsen. Det kan godt være, at de får brug for at vi andre hjælper dem hen 

ad vejen, og det håber jeg da, at alle øvrige lokalforeninger er parate til. Desværre må vi også konstatere, at 

afdelingen på Ærø, har fastholdt deres beslutning om at udmelde sig af DcH, det er naturligvis kedeligt, men 

nok uundgåeligt, da hele den korrespondance der gik forud for deres sidste ekstraordinære 

generalforsamling, helt klart indikerede at den endelige beslutning var taget, hvilket også blev bekræftet af 

Steen Larsen, formand for Ordensudvalget som deltog i mødet. Landsforeningen har efterfølgende meddelt, 

at de tog en udmeldelse til efterretning, med virkning pr. 31. december 2017. 

For at finde et fælles tiltag som erstatning for vores deltagelse i dyrskuet, bestemte vi os i bestyrelsen for at 

initiere et nyt fælles initiativ for alle vore lokalforeninger, dette i form af fællestræning for både hundeførere 

og trænere, og i alle de programmer vi arbejder med dette blev fastsat til at skulle foregå d. 25. marts, også 

på Odense Dyrskueplads, men som et DcH KREDS 5 arrangement. Der blev afholdt planlægningsmøde, 

ikke mindst initieret, og koordineret via Dorthe, og der blev hurtigt skabt en arbejdsgruppe for at udarbejde 

detaljerne. På trods af, at hele 9 af vore daværende 11 lokalforeninger havde meldt sig klar på banen, og der 

var lavet et flot program over, hvad hver lokalforeninger bød ind med, kølnedes interessen dog, af 

forskellige grunde, noget hen ad vejen, så det blev besluttet at aflyse. I stedet blev det så besluttet, at der d. 

11. august skulle afholdes hundens dag rundt omkring i kredsens lokalforeninger, og igen var stemningen 

herfor god. Der blev, igen på initiativ og hårdt arbejde fra Dorthe lavet fælles PR materiale, der blev lavet 

opslag til at hænge op på relevante stedet over hele øen, der blev lavet fælles pressemeddelelser og sendt ud 

Fyens Stiftstidende samt alle deres fynske lokalredaktioner, desværre var det ikke alle, heller ikke 

hovedredaktionen der fandt plads på deres sider, men de der gjorde det havde lavet det flot. Men de fleste af 

vore afdelinger holdt arrangement på dagen, for nogle gik det supergodt med rigtigt mange nye medlemmer 

for andre, var det en mere blandet interesse, men måske alligevel noget vi skal arbejde videre med.  

Kredsens nye Uddannelsesudvalg er kommet godt i gang. Uddannelse af 12 nye træneremner startet op i 

weekenden d. 13 – 14 januar, p.t. er der ingen tilmeldt til overbygning på agility og rally, mens der er 10 

tilmeldt til DcH overbygning, og 5 på familiehunde overbygning. 

Der udsendes endvidere indbydelse til et efteruddannelseskursus i sporlægning, der opkræves 200 kr. pr 

deltager, kurset afholdes hos Nordfyn. Der bliver også et efteruddannelseskursus i agility, også bliver der her 

tale om en egenbetaling på 200 kr. pr deltager, dette kursus er noget dyrere, så kredsen accepterer at dække 

resten op til en samlet max pris på 600 kr. pr deltager. Det vil sige, at kredsens tilskud ikke vil overstige 400 

kr. pr deltager. Så er kursusgebyret større end 600 kr. er det forøget egenbetaling. 

Det nye bedømmelsesprogram i DcH programmerne har nu været anvendt i hele 2017 sæsonen og reelt 

uden at det har givet anledning til nogle væsentlige problemer, der har været rejst nogle spørgsmål, måske 

mest specielt omkring bedømmelsen i forbindelse med brug af Bringsel i stedet for halsgivning, dette blev 

imidlertid grundigt gennemgået på de nyligt afholdte dommer efteruddannelser, og burde være sat effektivt 

på plads nu, så dommerne er fuldt rustet til opgaven i den nye sæson, som jo meget snart går i gang. 

Landsforeningens konkurrenceudvalg har modtaget en opfordring fra Landsformanden til at se på, om 

oprykningskriterierne kan gøres mere smidige så man eventuelt kan overføre oprykninger fra et år til det 

næste, hvis man mangler en. Denne forespørgsel indgår nu i KU’s videre arbejde.  

Vi havde ingen dommeraspiranter der var nået så langs i deres uddannelse, at de skulle deltage i 

dommereksamen i 2017, men vi havde 3 aspiranter godt på vej, som så gerne skal være klar til eksamen i år, 

en har imidlertid afbrudt sin uddannelse, til gengæld har 2 nye meldt sig under fanerne, og er allerede i gang 

med deres grunduddannelse, ligesom de alle 4 har deltaget i den dommerefteruddannelse de er afviklet her i 

januar-februar måned,  så hvis det går ligeså godt med dem som vore tidligere aspiranter, kan vi så her i 

2018 have endnu 2 nye eksaminerede dommere, og yderligere 2 i 2019, så vore dommer uddannere er fortsat 

travlt beskæftigede derfor er det specielt glædeligt, at Lennart Hummel har påtaget sig arbejdet som formand 

for kredsens dommerudvalg i de næste 2 år, selvfølgelig godt suppleret af Flemming som på grund af sin 

arbejdssituation, ikke kunne forene den med jobbet som formand for vort dommerudvalg.  



Kredsrådsmødet i august var ikke det store tilløbsstykke, der deltog faktisk 6 af kredsens lokalforeninger, 

måske på grund af en lidt tynd dagsorden, uden nogle nøglepunkter. Kredsbestyrelsen vil derfor forbeholde 

sig retten til at aflyse mødet som ligger i august, hvis der ikke er større deltagerantal, vi kigger på om vi skal 

rykke mødet til evt. sidst i august, dette vil afhænge af hvor relevant en dagsorden måtte være. 

Friluftsrådet Som jeg skrev til jer for nogle dage siden var der oprindeligt lagt op til, at vi her i aften skulle 

vælge en repræsentant fra kredsen til Friluftsrådet. I midler tid er jeg blevet informeret om, at det kan man 

ikke i henhold til Friluftsrådets vedtægter, da de kun accepterer medlemmer valgt i en given kommune, som 

derefter bliver en del af en given kreds i denne kommune. Så dette emne bliver altså ikke en del af vores 

dagsorden. Der er kun 2 kredse under Friluftsrådet her på Fyn, nemlig kreds Fyn Nord og kreds Fyn Syd.  

Poul Erik Larsen er valgt som repræsentant i Kreds Fyn Nord, som omfatter Middelfart, Nordfyn, Odense, 

Kerteminde og Nyborg. Der er jo så mulighed for, at der kan vælges en repræsentant, som omfatter i Kreds 

Fyn Syd som omfatter, Assens, Fåborg, Midtfyn, Svendborg, Ærø og Langeland, altså 3 muligheder. Jeg kan 

kun anbefale at søge optagelse, da der er rigtigt mange penge i det i form af tilskud til arrangementer, 

samtidig med, at DcH’s andel vokser, jo flere medlemskredse vi er med i. Jeg kan her i øvrigt fortælle jer, at 

det tilskud DcH modtager årligt er markant stigende. 

Hvid plet. Med hensyn til Hvid Plet, som jo er en del af Landsformandens ansvarsområde, så vil vi fortsat 

satse på, at få valgt/genvalgt en kandidat på Kredsgeneralforsamlingen, da dette punkt blev ”glemt” på den 

vi havde i 2017, så jeg håber meget, at nogle af jer har et emne klar til valg her i aften. 

LANDSFORENINGEN: 

Der pågår som jeg talte om tidligere en meget hektisk aktivitet i Landsforeningen for tiden, ikke mindst 

omkring det kommende landsmøde, hvor vi jo gerne skulle kunne godkende de oplæg, der nu foreligger 

både til vedtægter for lokalforeninger, kredse og landsforeningen, samt de mange orienteringer der relaterer 

sig hertil, det er nogle digre værker, men skulle gerne simplificere tingene fremover, så vi ikke altid skal 

belaste landsmødet med banaliteter, vedtages de forslag der allerede har været gennemgået med 

Landsudvalgenes formænd, vil det fremover kun være grundorienteringer, og undtagelsesvis nye vedtægter 

der vil belaste tidsforbruget på landsmøderne.  

I løbet af året, er der også sket en del omkring Landsforeningens udvalg, således valgte formanden og 2 

medlemmer af Eftersøgningsudvalget, at stoppe i september måned, hvorefter Olav Møller greb chancen for 

at overtage formandsposten, og kører det videre. Efter HB desværre så sig nødsaget til at stille Ungdoms-

lejren i bero indtil interessen for deltagelse måske blev bedre, besluttede Irene Lillienquist sig for at stoppe 

som formand, her er der imidlertid gode tegn på, at der er nogle unge mennesker som gerne vil samle 

udvalget op og fortsætte det, forhåbentligt med nye og gode ideer. 

Der er også nedsat et ad hoc Nosework udvalg, som har konstitueret sig på et møde d. 27. januar, udvalget 

efterlyser dog stadig medlemmer, herunder 1 fra kreds 5. Referatet fra dette møde er udsendt til 

lokalforeningerne, og beskriver program og oprykningsregler m.m. blandt andet de dufte man vi starte ud 

med samt søgeområder. Jeg tror det bliver en spændende fremtid for vore gode næsehunde. Der er i øvrigt 

mange på banen, både DKK og private trænere, DGI er også i gang med at se på området. 

En meget væsentlig ting som er sket i vores forening i det forgangne år, er indgåelsen af aftalen med Agria 

som vores hovedsponsor, nok den bedste aftale der nogensinde er indgået i DcH’s historie, og så med en 

løbetid på 5 år. Ud over en aftale med beklædning til dommere, og efterhånden samtlige udvalg, konsulenter 

m.m. er der også tale om væsentlige kontante beløb, som blandt andet kommer os alle til gode i form af 

uddannelsestilbud fra LUU afviklet i lokalforeningerne med instruktører koordineret og styret af LUU. 

Agria er selvfølgelig også interesseret i at kunne tilbyde deres ydelser til lokalforeningernes medlemmer, 

hvilket fremgår af blandt andet udsendte nyhedsbreve, og det vil da kun være naturligt, at vi tager godt mod 

deres henvendelser, med den goodwill de yder os. 



Kingsmoor, som jo først og fremmest er sponsor for Eftersøgningshundene er også i marken med tilbud til 

lokalforeningerne, som på visse betingelser, kan blive mellemhandlere mellem deres medlemmer og 

Kingsmoor, blandt andet med rabatter til bestyrelsesmedlemmer, og udstillingsbar’er ved arrangementer 

samt godbidsposer til deltagere, 

Hvis der er stemning for det vil vi gerne arrangere et fællesmøde for Landsmødet, som vi også gjorde det 

sidste år, hvor interessen desværre ikke var enorm, men dette er nok et af de vigtigste landsmøder der har 

været holdt i flere år, så jeg mener det er en god ide, men lad os høre jeres menig. Hvis vi beslutter os, kan 

jeg foreslå onsdag d 7. marts eller torsdag d. 8. Det primære bliver naturligvis Vedtægter og Orienteringer. 

Hvis i har lyst vil vi bede Brenderup lægge hus til igen 

Landsmødet d. 17. marts bliver igen i år afholdt i Vejen den endelige adresse vil fremgå af indkaldelsen, og 

Jan Nielsen er igen i fuld gang med at sikre nogle gode tilbud omkring frokostmenuer til fornuftige priser.  

Igen i år har vi en vigtig post der skal besættes med en ny, nemlig posten som Landskasserer, her og nu er 

der ingen kandidater der har meldt ind, men lad os håbe det lykkes, da vi jo nødig skal ud i en ekstraordinær 

omgang også til denne post. Der skal jo så også vælges en næstformand, her har en kandidat meldt sig, 

Linda lund, tidligere HB medlem fra Kreds 3, en andre kandidater kan naturligvis foreslås på landsmødet.  

Sekretariatet har som altid virkeligt lavet en kæmpe indsats igen i det forgangne år, aftalen med Agria taler 

for sig selv, det samme gør indsatsen i Friluftsrådet, det ligner, at alt hvad Jan rører ved bringer balance og 

endda overskud i DcH’s kasse, så han er vel egentligt vores bedste investering overhovet, og der er flere 

gode ting på vej. Desværre er aftalen med Hovedsponsoren endnu ikke faldet på plads, der forhandles. 

Ændring af DcH bladet distribution er stadig et åbent spørgsmål, og i hvad retning det kommer til at gå er 

endnu ikke afklaret, forhåbentligt findes der en løsning hvor bladet kan tilsendes vore medlemmer direkte, 

så vi undgår det meget store spil vi har i dag, Jan forfølges sagen intensivt, men det er op ad bakke i 

øjeblikket. 

DM 2018 bliver i Herning, og efter planerne skal DM 2019 afholdes i kreds 5, det vender vi tilbage til 

senere på dagsordenen. 

Det har altså været er ret travlt år 2017, der har være afholdt 6 bestyrelsesmøder 4 møder med 

kredsrådsrepræsentanterne, foruden den generalforsamling vi nu er i gang med, men det har været 

spændende, og med nogle engagerede mennesker. 

Men tak til jer alle for jeres konstruktive bidrag året igennem. 

Der kan selvfølgelig være andre ting i foreningsåret i kan have lyst til at spørge ind til, men dette var, hvad 

jeg havde valgt at tage med i kredsbestyrelsens beretning. 

Med disse bemærkninger stiller jeg hermed kredsbestyrelsens beretning til debat, tak for ordet. 

 

På kredsbestyrelsens vegne 

Johnny Voss 

Kredsformand kreds 5        Dirigent 

 

_______________________      

   

 

            


