Kredsrådsmøde torsdag den 25. november 2021
Mødet afholdes i DcH-Kertemindes klubhus kl. 19.00

Indbudte: Dorte Dabelsteen(DD), Lene Gjeding (LG), Henrik Bøgelund (HB), Stig Hansen (SH) KU, Lennart
Hummel (LH) KDU, Majbritt Bak (MB) KUU, Jan B. Rasmussen, (JBR) webmaster, Klaus Krog (KK) LDU, Jim
Hempel (JH) LAGU, Flemming Aalund (FAA) INTF, Arne Honorè (AH) LKU, Helge Hansen (HH) KDU, Vagn
Bødker (VB) KDU, Dorthe Larsen, (DL) Kredskonsulent, Helle Bødker (HeB) Kredseftersøger, Højme (HcH),
Kerteminde (KcH), Langeskov (LgcH), Nordfyn (NcH), Odense (OcH), Ringe (RcH), Svendborg (ScH), Vestfyn
(VcH), Brenderup (BocH), Langeland (LcH).
Afbud: Jan B. Rasmussen

Referat:
1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden
Richard er valgt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. august 2021
Godkendt

3. Formanden har ordet
Nyt fra HB / Kreds

a) Foreningsudviklingskurset
Kurset blev afholdt 13. og 14. november – affødte muligheder og nye tiltag.
Der var 5 foreninger fra Kreds 5, der var repræsenteret på kurset. Derudover deltog 2
fra DcH-Kolding. Kurset tog afsæt i Torben Stenstrups nye bog ”Den attraktive forening”, som alle lokalforeninger får udleveret.
Det var et rigtig godt kursus. Hele kurset bygger på den spørgeskemaundersøgelse, der
er lavet inden kurset, som har været sendt ud til alle lokalforeninger og som er besvaret
af bestyrelsesmedlemmer fra lokalforeninger og Kredse. Konklusioner fra spørgeskemaundersøgelsens resultater sammenholdes med ”Den attraktive forening´s” forslag til
indsats.
Konklusioner fra kurset: Der er flere kvinder i bestyrelserne i Kreds 5 end i resten af landet. Ligeledes er bestyrelsesmedlemmerne lidt ældre og har højere anciennitet i bestyrelserne. Lokalforeningers økonomi oplyses som god på Fyn, men vi mangler instruktører i mange lokalforeninger – dette er dog en fælles udfordring i hele landet. Der blev
på kurset drøftet flere løsninger til, hvad der eventuelt kan gøres, f.eks. at uddannelsen
kunne gøres mere online (og dermed få indlagt mere fleksibilitet i forhold til tidsforbrug
på weekender), og afsluttes med en Multiple Choice, så man kan kontrollere, at de enkelte moduler er gennemført.
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Ønsker til DcH Lands fra kreds 5 (konklusioner fra kursister til drøftelse)
Følgende 5 fokusområder blev drøftet:
• Justere grunduddannelsen – overveje mere online undervisning i forhold til teori og
afslutte med en Multiple Choice. Praktikken kunne være mere projektorienteret,
hvorved der gives mere ansvar til aspiranterne.
• Øget kendskab til DCH – Vi har flere specialister fx kredsinstruktører og kredseftersøgere, som kan medvirke til at udbrede kendskab til DcH
• Fokus på uddannelse af instruktører
• Taskforce – støtte til lokalforeningerne i krisesituationerne.
• Fokus på klubmodul
-

VIP-arrangement i støbeskeen med afsæt i ”Den attraktive forening”
Torben Stenstrup vil gerne deltage i et VIP-arrangement hvor han tager pointerne fra
kurset med. Forslag til dato 3. februar. Der vil blive sendt indbydelse ud i nær fremtid.

b) Strategiplan 2025 for Danmarks civile Hundeførerforening (bilag udsendt med dagsor-

den)
Med afsæt i Strategiplan dialog mhp. Kreds 5´s indsats 2022 (tænk og prioriter hjemmefra)

Punktet udgår. Lokalforeningerne opfordres til at indtænke Strategiplan i lokalbestyrelsens fremtidige arbejde.

4. Status fra kassereren – økonomi, medlemstal, orientering
Økonomisk råderum i 2022 til nye initiativer ud fra indsatsplan.
Kassereren oplyser, at ikke alt er på plads i regnskabet endnu, men året kommer nok til at
ende omkring 0,Medlemstallet i kreds 5 – 1.288 hvilket er ca. 100 medlemmer mere i år end sidste år.
Bilag vedrørende uddannelse skal sendes til Majbritt og Anja i uddannelsesudvalget, som
derefter sender det videre til Henrik.
Kan vi gøre E-konkurrencerne mere tilskuervenlige. Det var lidt tamt til Fyensmesterskaberne for E, da der ikke var nogle tilskuere. Forslag om at holde konkurrencerne for B og E
på samme dag og C og A klassen på samme dag bør overvejes.
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5. Nyt fra Bestyrelsesmedlemmer
Næstformand: Intet nyt
Dommerudvalg: Dommeruddannelse, Sporlæggerudvalg
5 nye dommeraspiranter starter op.
Sporlæggercentral - 16.01.2022 indbydes sporlæggere til møde, hvor der blandt andet skal drøftes,
hvilke ønsker der er til sporlæggercentralen.

Konkurrenceudvalg:
Der har i 2021 været 239 hunde i konkurrence
36 C-hunde
51 B-hunde
27 A-hunde
5 E-hunde
Agility 45 hunde
Rally 25 hunde
Til DM deltog 31 hunde fra kreds 5:
5 C-hunde med en 22. plads som bedste resultat
4 B-hunde med en 1. plads som bedste resultat
6 A-hunde med en 1. plads som bedste resultat
2 E-hunde med en 4. plads som bedste resultat
1 IGP3 hund med en 4. plads som bedste resultat
2 rallyhunde med en 29. plads som bedste resultat
Agilityhunde:
5 hunde i lille klasse med en 1. plads som bedste resultat
4 hunde i mellem klasse med en 3. plads som bedste resultat
2 hunde i stor klasse med en 3. plads som bedste resultat
Vi havde 1 hund med i E-touren som blev nr. 1.
Oprykkere:
7 A-hunde som har fået oprykning
8 B-hunde som har fået oprykning
24 C-hunde som har fået oprykning
Fynsmesterskaberne:
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C-klassen
C-klassen hold
B-klassen
B-klassen hold
A-klassen
A-klassen hold
E-klassen
E-klassen hold
Agility Små

Linda Fallesen
Odense
Iben Poulsen
Svendborg
Brian Herbøl
Ringe
Jacob Henriksen
Ringe
Claus Andersen

Ringe
Svendborg
Odense
Vestfyn
Højme

Forslag om, at holdkonkurrencen i C og B kun behøver at bestå af 2 hundeførere. Stig udarbejder et oplæg.

-

Udvikling i antal af konkurrencedeltagere 2018 – 2021
Se vedlagte bilag udarbejdet af Stig

-

Godkendelse af konkurrencekalender 2022
27. marts og 28. august er der 2 lokalforeninger der afholder konkurrence, så der er 4
klasser samme dag. Klubberne undersøger, om de kan rykkes af hensyn til dommerdækning.

-

Forslag om ændring af Fynsmesterskab i Agility (sendt i høring via mail d. 25.10.2021:
Beslutningspunkt)
Godkendt. DcH Højme er ansvarlig for FM i 2022

Uddannelsesudvalg:
Der er 8 aspiranter, som afslutter uddannelsen i år.
Næste år der er pt 6 tilmeldte
-

Grunduddannelse 2022, forslag til lokaliteter sendt i høring
Lokaliteterne er på plads

-

Fastsættelse af priser for moduler, grunduddannelse og overbygning
Afventer til vi har et helt uddannelsesregnskabsår med alle moduler, før vi forholder os
til om prisen bør reguleres.

-

Forslag til efteruddannelse for instruktører

Kredsbestyrelsen, Kreds 5
Næstformand og sekretær Lene Gjeding
tlf.: 22153919 – sekretaer@dch-kreds5.dk

Kredsrådsmøde torsdag den 25. november 2021
Mødet afholdes i DcH-Kertemindes klubhus kl. 19.00

Der er emner i støbeskeen, der vil ske udmelding, når underviser er på plads.

6. Nyt fra lokalforeninger
DCH Sydfyn (Helle Bødker) – foreningen er startet op. De er kommet godt i gang.
67 medlemmer lige nu.
DCH Langeland (Peter Hartmann) – alt kører, som det skal. Mangler instruktører. Har fået
flere oprykninger i år. Ca. 65 medlemmer. Afventer hvad der sker med festivalen, da den
afholdes på deres baner.
DCH Svendborg (Dorte Larsen) – De har fået afholdt generalforsamling, hvor der var kampvalg om flere pladser. Der er kommet 2 nye medlemmer i bestyrelsen. 175 medlemmer i
år.
DCH Højme (Jim Hempel) – Klubben har desværre fået kennelhoste ind, så al træning i deres ridehal er lukket ned resten af året. Julehyggen med hunde om 14 dage er aflyst.
DCH Langeskov (Flemming Jørgensen) – Klubbens årsfest er aflyst på grund af den stigende
Coronasmitte. 130 medlemmer.
DCH Ringe (Gitte E. Pedersen) – har afhold klubmesterskaber, samt en venskabskonkurrence i Rally mellem Langeskov Langeland, Vestfyn og Ringe. Generalforsamlingen blev afholdt. Håber de kan komme videre med deres byggeplaner (klubhus på nye arealer) til næste år.
DCH Kerteminde (Sture Hansen) - KcH har afholdt generalforsamling, hvor Helle (tidl. Kasserer) er blevet ny formand og de har fået ny kasserer. 71 medlemmer.
DCH Odense (Nicholas Lundgren) – årsfest i lørdags. Har fået nye agilityredskaber. De har
45 hvalpe på venteliste. Mangler hvalpetrænere.
DCH Nordfyn (Poul Erik) – 160 medlemmer. Tingene kører stille og rolig.
DCH Brenderup (Susan Aino) – de har fået nyt lysanlæg. Har sidste officielle træning på
mandag. De afholder deres faste aktiviteter resten af året. Generalforsamlingen afholdes i
januar.
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DCH Vestfyn (Richard) – det går rigtig godt. Lykkedes at få medlemmer til at komme i gang
som instruktører. Ca. 140 medlemmer.

7. Nyt fra Udvalgsmedlemmer, webmaster m.fl.
-

Drøftelse af Initiativfonden i et Kreds 5 perspektiv
Initiativfonden skal selv bestemme, hvem de låner penge ud til.

-

Planlagte kurser i Klubmodul, beregnerprogram 2022
Udgår da der er afbud fra Jan B. Rasmussen.
Dommercentralen (Helge) – klarede sig igennem i 2021 med det antal dommere vi har.
Hjalp kreds 6 et par gange. Har fået 1 ny dommer.
Kredskonsulenter (Dorthe): planlagt ny uddannelse i 2023. Fra på søndag er der en ny
kredskonsulent, da Dorthe stopper.

8. Evt.
Rally- og Agility-dommere er en mangelvare i Kreds 5.
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