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Referat fra kredsrådsmøde 26.11.2020  

 
Deltagere: Dorte Dabelsteen, Lene Gjeding, Henrik Bøgelund, Stig Hansen (KU), Lennart Hummel (KDU), 
Majbritt Bak (KUU), Jan B. Rasmussen (webmaster), Klaus Krog (LDU), Susan Aino Kjær (LUU), Helge Hansen 
(KDU), Iben M. Krarup (LRU), Dorthe Larsen (kredskonsulent), Flemming Jørgensen – Langeskov (LgcH), 
Richard Olsen – Vestfyn (VcH), Birte Just – Brenderup (BoCH), Ulla Hansen – Ringe (RcH), Lars Christiansen – 
Svendborg (ScH), Karin Sørensen – Odense (OcH), Poul Erik Larsen og Birgit Larsen – Nordfyn (NcH), Henrik 
Bøgelund – Højme (HcH).  
 
Afbud: Vagn Bødker (KDU), Flemming Aalund (INTF), DcH-Langeland og Jim Hempel (LAGU) 
 

1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden  

Bestyrelsen foreslår Henrik – Godkendt.  
Dagsordenen - godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (26/8 2020) 

Godkendt 

 

3. Status fra formand  

Nyt fra HB 

Økonomi DcH-Lands: I 2020 er der et godt stort overskud, da der ikke har været ret mange udgifter 

pga. Corona pandemiens virkninger. DM og større arrangementer er aflyst. Det er lykkedes over 

landet at holde medlemstal med et lille fald i forhold til 2019. 

HB har været inde og se hvordan de kan bruge overskuddet til ”fælles bedste”. I HB har vi valgt at 

sætte flere midler af til strategimøder – to kurser i hver kreds. 

HB vil sætte kontingentstruktur til drøftelse i 2021 (rullende kontingenter). 

Hvis der er nogen, der har ideer til styrkelse af lokalforeninger og fællesskab, kan man melde ind til 

HB. 

Der har de sidste år været større udsving mellem budget og regnskab end ønskeligt i HB og Udvalg. 

Der vil indføres budgetopfølgning i februar og august for at få bedre økonomisk styring over året. 

Gentagen skift af landskasserer har været en medvirkende årsag. Men nu lysner det – Henrik har 

gjort et kæmpe oprydningsarbejde / detektivarbejde i de mange konti. 

 

Noseworkudvalget har godkendt 3 dommere i DcH: Pia Johnsen, Iben Krarup Pedersen, Domini 

Worsten. NW efterspørger uofficielle konkurrencer, så de kan komme i gang – foreløbig i ”åben 

klasse”. Der mangler stadig tilretning af tilmelding/beregnerprogram. 

I Kreds 5 udbydes overbygning i NW til instruktører efterår 2021. Der er ikke overblik over DcH til-

tag indenfor NW i Kreds 5, men vi ved at der har været flere private tiltag. 
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Betalte instruktører i DcH – kan det forenes med vores frivillighedsbegreb? – HB har nedsat en ar-

bejdsgruppe, som ser på muligheder. Tænker at forskellige scenarier skal give anledning til debat. 

Der vil komme debatoplæg herom.  

 

Nyt fra Kredsen 

Skovareal (orientering om 1-årig kontrakt, finansiering 2021, anvendelse / bookning) 

Richard giver status – indtil videre er det blevet brugt af tre foreninger og der har ikke været nogle 

klager. Skovfogeden har kun rosende ord.  

Der skulle gerne være slået græs på parkeringsarealet. 

I første omgang er det først til mølle. 

 

Der spørges ind til om der kommer nærmere regler for brug af skovarealet - Vi prøver det indtil vi-

dere af og ser hvordan det fungerer.  

Skovarealet er tiltænkt men ikke kun forbeholdt A og E hunde. Man må gerne tage derud med an-

dre hundehold. Det er den enkelte forening og bookning, som afgør dette. 

 

Eftersøgningstjenesten i Kreds 5: Opfølgning på møde den 22.10.2020 

Møde i Odense 22.10 – det var godt besøgt. Der var 15 hundefører der var interesseret i at høre 
mere. Der er kun 2 aktive hundeførere i kreds 5 pt. Kredseftersøger: Helle Bøtker varetager opga-
ven. 
Hvis lokalforeningerne har hundeførere, der er interesseret, skal de melde ind til deres lokalfor-
ening som skal give besked videre til kredsen. Tilmeldingerne skal sendes til Dorte. Vi afventer Ef-
tersøgningsudvalgets udmelding vedr. grunduddannelse. Flemming Aalund og Voss er interesseret i 
at fortsætte som undervisere på grunduddannelsen. 
 
Friluftsrådet syd – der mangler en kontaktperson – Der er ingen interesserede i Ringe, Svendborg 
eller Langeland. Dorte D. varetager kontakten, indtil vi finder en kontaktperson. 
 
VIP-arrangementet i 2020 – er udsat på ubestemt tid pga. Corona. 
Forslag til indhold:  at få dem, der træner ”lighunde” ud og give et foredrag. 

 
 

4. Oplæg til sporlæggercentral til drøftelse / beslutning 
Kredsbestyrelsens forslag fremlægges. 
 
Flere giver udtryk for at de gerne ville have haft materialet udsendt inden mødet, så man kunne nå 
at forholde sig til det. Det aftales derfor, at punktet bliver drøftet på næste møde. Deadline for ind-
sendelse af kommentarer er d. 1. februar 2021.  
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5. Forslag fra Landsuddannelsesudvalget om skriftlig eksamen ved instruktør-
uddannelse til drøftelse / indstilling til HB 
HB har haft en drøftelse af forslag fra Landsuddannelsesudvalget og vil gerne have en høring i de 6 
Kredse herom.  
Susan Aino, som er formand for Landsuddannelsesudvalget, orienterer om, at det har været under-
vejs i mange år. I dag skal man bare have været til stede, men skal ikke præstere noget eller bevise, 
at man har erhvervet viden på de enkelte uddannelsesmoduler. I DcH vil vi gerne have kvalitet, og 
en eksamen kan være en måde at dokumentere erhvervet viden på. 
Eksamensformen har man overvejet som multiple choice, som er en enkel skriftlig eksamen. 
Det er tænkt, at man afslutter uddannelsen med en multiple choice på, hvad man har gennemgået i 
hele uddannelsen. Hvis der er nogen der ”dumper” kan man tage noget opkvalificering og derefter 
tage prøven igen. 
 
Der spørges ind til, hvad man gør, hvis en aspirant er ordblind og dermed kan have udfordringer 
med at gennemføre en skriftlig eksamen. Svaret på dette er, at man vil sørge for, at alle har en mu-
lighed for at deltage i eksamen – f.eks. kan det være en, der læser opgaven op. Det vil ikke være en 
lang skriftlig eksamen, men aspiranten skal kunne vise, at man har en vis faglig viden og kunne hu-
ske – ikke om man kan sætte punktum og kommaer. 
 
Der er en overvejende positiv stemning hos mødets deltagende lokalforeninger for at indføre en 
multiple choice som eksamensform ved afslutning af instruktøruddannelsen, dog skal der ved plan-
lægning af eksamen tages hensyn til de bogligt svage. 
 

 

6. Status fra Kassereren – Økonomi, medlemstal, orientering  

Vi har et overskud i 2020 på ca. 20.000 kr. Der er ikke brugt ret mange penge pga. Corona. 

 

Total 1182 medlemmer – sidste år hed den 1205, så en tilbagegang på 23 medlemmer. 

Flere savner en mail med medlemstallene - Mailen er udsendt d. 10.11.2020, hvor alle tallene 

fremgår. Dem der ikke har fået den skal kontakte Jan Nielsen.   

 

7. Konkurrenceudvalg – orientering / drøftelse / beslutning  
 
Konkurrenceåret 2020. 

 
Vi har i 2020 (2019) haft 158 (242) Hunde i konkurrence.  

De fordeler sig med 26 (52) C, 36 (61) B, 21 (22) A, og 4 (5) E. Agility 44 (63) og Rally 27 (39).  
Ingen hunde har været med til DM, da DM blev aflyst på grund af Corona 
 
Vi havde 1 hund(e) med i E-Turen i 2020 og det blev til en 5 plads til Jacob Henriksen.  

 
Vi har også haft nogle hunde som er rykket op i årets løb:  
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Der er 0 (2) A hund, der har fået direkte oprykning på kredsplan. 
Der er 10 (16) B hunde, som har fået direkte oprykning på kredsplan. 
Der er 8 (21) C hunde, der har fået direkte oprykning på kredsplan.  
Der er 3 (2) A hunde, der har 1/2 oprykning 

Der er 8 (8) B hunde, der har 1/2 oprykning 
Der er 2 (6) C hunde, der har 1/2 oprykning  
 

Fynsmesterskaberne:  
Følgende er udnævnt til fynsmestre i 2020:    
C Klassen: Charlotte Bressendorff – Langeskov 
C Klassen hold: Ringe 
 
B Klassen: Lillian Nielsen – Kerteminde 
B Klassen hold: Langeland  
 
A Klassen: Yvonne Isen – Ringe 
A Klassen hold: Odense 
 
E Klassen: Thorvald Larsen – Kerteminde 
E Klassen hold: Ingen 
 
Rally: Heidi Rasmussen – Langeland 
 
Agility små: Rikke Jørgensen - Højme 
Agility Mellem: Anette Jensen - Højme  
Agility store: Rikke Jørgensen - Højme 
 
Kalenderen har været sendt ud. Der er kommet få tilbagemeldinger og kalenderen er godkendt. 

 

Startgebyr – uændret. DCH Langeskov har drøftet, at de ikke kan få det til at løbe rundt med det 

startgebyr der er, hvis der ikke kommer flere tilmeldte eller startgebyret hæves. 

Kredskonkurrencer i A og i E kan ikke give overskud – bør måske laves om til landskonkurrencer. 

 

8. Dommerudvalg - orientering 

Der har ikke været ret mange konkurrencer i år. 
Der mangler stadig dommere. Dommerudvalget mødes i løbet af december, hvor de vil lave en ind-
bydelse til nye dommeraspiranter. 
Hvis vi går ind i normale tider, risikere vi at mangle dommere allerede næste år. 
Grethe Pedersen stopper som dommer efter 21 år. 

 
 

9.  Uddannelsesudvalg – orientering / drøftelse 
Grunduddannelsen mangler stadig modul 8. Håber at det kan afholdes i januar. 
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Forhåndstilmeldinger: 
Grunduddannelsen – der er kommet 6 måske 7 tilmeldinger 
Efteruddannelse er der kommet mange tilmeldinger til 
Overbygningerne ser lovende ud med et hold på DcH-programmet på 14 allerede nu. 
Tilbagemeldingerne skal sendes til Majbritt inden jul. 
 
Efteruddannelse 2021 – der er ikke kommet nogen tilbagemeldinger endnu. 
 
Der spørges til, hvor mange der skal til for at et hold oprettes? Det fremgår af gamle referater, at 
det bliver gennemført med 5 deltagere. Det blev besluttet for nogle år siden. 
Der opfordres til, at man i lokalforeningerne slår et slag for, at hvis der er ”gamle” instruktører, der 
kunne tænke sig at forny sin grunduddannelse, så er der mulighed for det. 
 
Der mangler kræfter til uddannelsesudvalget, da der kun er Maibritt. 
Opfordring til, at der er nogen, der melder ind på deltagelse i Uddannelsesudvalget. 
 
 

10.  Nyt fra Lokalforeninger 
Højme: 
Er gået på julepause, så der sker ikke så meget. 
Arbejder på en onlineversion i beregnerprogrammet. 
 
Kerteminde: 
Er startet op med lys på banen. Det kører godt. De er meget udfordret af Klubmodulet. Medlems-
tallet er stort set det samme som sidste år. 
 
Langeskov: 
Har 124 medlemmer. Vi har kunne holde alle hold i gang selvom Corona. Lokalkonkurrencen blev 
aflyst. 
 
Nordfyn: 
21 medlemmer mere end sidste år. Fået 30.000 kr. til et parkouranlæg og de er godt i gang med at 
få det bygget. 
 
Odense: 
219 medlemmer. Har lukket alt ned i oktober – dog ikke hvalpeholdene som er gjort færdige. Alle 
arrangementer har været aflyst. Store udfordringer med klubmodulet. Har desværre fået en kæm-
pe prisstigning fra 10.000 kr. til 122.000 kr. for at leje træningsarealerne, men der arbejdes på at 
finde en løsning.  
 
Ringe: 
Startede med at aflyse landskonkurrencen med tre dages varsel. Sluttede med at aflyse lokalkon-
kurrencen. Slutter 5. december. I År køber de en gave til alle medlemmer da afslutningen er aflyst. 
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Svendborg: 
Har haft alt lukket ned. Har kunne køre hvalpehold igennem. 166 medlemmer mod forventet 140. 
 
Vestfyn: 
Har haft et fornuftigt år. Har flere medlemmer end sidste år. Holder juleferie fra starten af decem-
ber. 
 
Brenderup: 
Året har været præget af at der er instruktører, der holder pauser og har derfor måtte henvise til 
naboforeningerne. De kan ikke tage flere ind i øjeblikket. Har fået 30.000 til udvidelse af deres lys-
anlæg. 

 

 
11.  Nyt fra Udvalgsmedlemmer, webmaster m.fl. 

Stig Hansen, LKU: 
Der arbejdes med nyt beregnerprogram til Nosework sammen med Pia Jonsen.  
 
Iben Krarup, LRU: 
Nosework – der er pt to dommere på Fyn.  Tilbyder at komme ud at instruere i, hvordan man kan 
lave åbne klasser, så de kan få konkurrencerne i gang.  
Rally – to dommere på Fyn Charlotte Rasmusen fra Odense stopper dog, så der er brug for domme-
re til rally. Hvis der er nogen med erfaring i rally, må man gerne gå ud og prikke i foreningerne. 
I Rallyudvalget er der udskiftninger – hvis der er nogen, der er interesseret, så meld ind. 
 
Susan Aino Kjær, LUU: 
Der er ikke noget nyt. 
 
Dorthe Larsen Kredskonsulent: 
Har lige fået 3 nye konsulenter. Derudover skal de afholde deres årlige kursus/møde på lørdag som 
kan gennemføres selvom Corona. 
 
Klaus Krog, LDU: 
Orienterer om Landsdommerudvalgets arbejde 
 
Helge Hansen, Dommer Centralen: 
Der har kun været én gang, hvor de har måtte have hjælp ude fra. Der mangler dommere. 
 
Henrik Bøgelund, Initiativfonden: 
Der er snart ikke flere penge – knap 100.000 kr. tilbage. 
 
Webmaster: 
Der er kommet en formular, hvor man kan flytte medlemmer fra en forening til en anden.  
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12.  Evt. 

Poul Erik opfordrer til, at der bruges penge på at hjælpe de lokalforeninger, der har problemer med 
klubmodulet ved at afholde flere målrettede kurser. DcH-Nordfyn har en hundefører, som kan bru-
ges til undervisning. 
 
Dorthe Larsen forslår et kursus i at bruge appen 
 
Jan – Vær opmærksom på, at dem, der kommer ud til konkurrencer, har en underskrevet konkur-
rencebog. 

 
Henrik spørger ind til mødedeltagernes oplevelse af dette virtuelle møde: Fungerer tilfredsstillende, 
der har været enkelte udfald og ikke alle kan ses på skærmen. Savner at kunne mærke stemning 

hos deltagere. Dejligt at slippe for hjemtransport efter mødet   
 
Mødet afsluttes med et leve for foreningen – 3 x hurra og 3 x vov  
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