
Kredsrådsmøde torsdag den 19. august 2021 
Mødet afholdes i DcH-Brenderup kl. 19.00 

 
Kredsbestyrelsen, Kreds 5 
Næstformand og sekretær Lene Gjeding 

tlf.: 22153919 – sekretaer@dch-kreds5.dk  

Deltagere: Dorte Dabelsteen (DD), Lene Gjeding (LG), Henrik Bøgelund (HB), Stig Hansen (SH) KU, Lennart 
Hummel (LH) KDU, Majbritt Bak (MB) KUU, Klaus Krog (KK) LDU, Jim Hempel (JH) LAGU, Susan Aino Kjær 
(SAK) LUU, Helge Hansen (HH) KDU, Dorthe Larsen, (DL) Kredskonsulent, Højme (HcH), Langeskov (LgcH), 
Nordfyn (NcH), Odense (OcH), Ringe (RcH), Svendborg (ScH), Vestfyn (VcH), Brenderup (BocH).  
 
Afbud: Helle Bødker, Vagn Bødker, Iben Krarup, Jan (Web), Langeland, Kerteminde   
 

Referat:  

 

1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden  

Karin er valgt.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

3. Status fra formand  

Nyt fra HB / Kreds 

 
HB har besluttet, at pengene vi i år får fra Agria, skal bruges til weekendkurser for lokalfor-
eningernes lokalbestyrelser vedrørende f.eks. hvordan man driver en lokalforening og hvad 
der kan være de store udfordringer. 
For kreds 5´s vedkommende bliver det d. 13.+14. november i DCH Brenderup. 
Der kan være 25 på kurset, så 2 fra hver forening + kredsbestyrelsen 
Der bliver sendt et anonymiseret spørgeskema ud inden kurset, som skal besvares. Resultat 
af spørgeskemaundersøgelse indgår i kursusindhold på dagene. 
Der kommer yderligere information i nær fremtid. 
 

Hoopers er nu aktivt i mere end 2 kredse, og der afholdes konkurrencer i mere end 2 
kredse. Derfor skal det underlægges et udvalg, så der bl.a. kan komme styr på konkurren-
cereglerne og det er besluttet, at lægge det under agilityudvalget, som dermed bliver udvi-
det med 1-2 medlemmer. 
 

Sporlæggercentralen – der er indkaldt til et dialogmøde i september. 
 

Eftersøgningstjenesten – der har været afholdt kursus i eftersøgning i Kreds 5. 11 hunde 
bestod prøven, så nu er der 13 eftersøgningshunde på Fyn. 
 

E-turneringen – der er sendt mail ud til foreningerne, om at byde ind på at afholde turne-
ringen. DcH Vestfyn tilbyder at afholde i 2022. 
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Der er startet en ny hundeklub i Oure på Sydfyn. De har kontaktet kredsen, da de påtænker 
at søge om optagelse i DCH fra 1. januar 2022. 
De forventer at tilbyde træning i agility, DCH-programmet og hvalpemotivation. 
 

4. Status fra kassereren – økonomi, medlemstal, orientering 
Lige nu er der et overskud på 76.000. Budgetteret med 33.000.  
Medlemstallet er 1060 medlemmer. Vi plejer at ligge omkring 1000 medlemmer, så det ser 
fint ud. 
 
Rullende kontingent – i stedet for at betale hver 1. januar, bliver det fra den dato man bli-
ver indmeldt. 
Det er kun lands- og kredskontingentet, der bliver holdt op på modellen, så den enkelte lo-
kalforening kan godt vælge, at de ikke vil have rullende kontingentet. 
 
Det er lokalforeningens vurdering om et medlem kan få pengene tilbage i tilfælde af, at de 
har glemt at melde sig fra ved nyopkrævning. Der kommer en reminder via sms og mail, en 
måned før pengene bliver trukket.  

 

5. Nyt fra Bestyrelsesmedlemmer 
Næstformand: 

Medlemsmøde og VIP-arrangement.  

Der skal arrangeres et medlemsmøde vinteren 2021/2022. Der vil komme en brugerbeta-

ling til kaffe og kage. Hvis der er nogen, der har et rigtig godt emne, gives der besked til 

Lene. 

Det samme gør sig gældende vedrørende et VIP-arrangement. Meld gerne ind med emner. 

VIP-arrangement forventes afholdt primo 2022. 

 

Dommerudvalg: 
Udvalget efterspørger en klub der kunne tænke sig at holde en fordommerprøve. 

Nordfyn byder ind. 

 

Der har været holdt infomøde vedr. dommergerningen. Der var 5 deltagere, men der er 

kun 2 der har meldt tilbage. 

Hvis der er nogen, der mangler at sende blanketten ind, skal de få det gjort. Det er klub-

ben, der skal indsende blanketten. Det forventes, at aspiranterne starter op lige så snart DM 

er overstået, hvor dommerne så vil begynde at planlægge uddannelsen.  

På grund af mangel på dommere, skal klubberne blive bedre til at koordinere konkurren-

cerne, så der ikke afholdes for mange klasser på samme dag. 
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Konkurrenceudvalg: 

Fynsmesterskaber: 

Agility - d. 29. august. 

Rally - d. 17.oktober – dagens konkurrence er udslagsgivende 

E-hunde – d. 17. oktober 

C, B og A-hunde – d. 30. oktober – der kommer en opdatering ud lige efter udtagelser til 

DM. Det er de 2 bedste resultater i året + dagens resultat. 

 

DM 2021: 

C og A bliver udtaget d. 5/9 

B hundene bliver udtaget d. 12/9 

 

Uddannelsesudvalg: 

Medlemmer til uddannelsesudvalg? 

Der er kommet en henvendelse fra en, som er interesseret i at træde ind i uddannelsesud-

valget. 

 

Grunduddannelsen fra 2020 er blevet afsluttet. 

Der er 2, der mangler at blive færdige fra 2019, de sendes til andre kredse for at få de mo-

duler, som de mangler. 

 

DCH-Overbygningen er der 7 tilmeldte 

Agility er der 10 tilmeldte.  

Rally er det kreds 4 der står for det – fra Fyn er der 2, som er interesseret. 

Familiehunden er der 6 tilmeldte 

Nosework - der startede med at være 5 tilmeldte, men nu er der kun 3 tilmeldte. Har I 

flere, så hurtig tilbagemelding til Majbritt. 

 

Hvis der er forslag til emner til efteruddannelse, så kom med dem. 

Vi holder møde træningslederne/ instruktøransvarlige i november 

 
6. Nyt fra lokalforeninger 

Svendborg – omkring 170 medlemmer. Starter 2 nye hvalpehold op nu her. 
havde 75-års jubilæum i år.  
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Ringe – Har gang i flytteplaner da der er udfordringer med deres almindelige trænings-
plads. 
Vestfyn – 124 medlemmer. De har været nødt til at afvise flere. De har startet 5 hvalpehold 
op. 
 
Langeskov – 129 medlemmer. Fået rigtig mange hvalpe. Er nødt til at slå bremsen i, indtil 
de har fået hvalpene videre. Der er en tendens til, at de bliver i foreningen på familiehol-
det. Det er sværere at få dem på konkurrenceholdet.    
 

Højme – 77 medlemmer. Har været nødt til at sige nej til hvalpe, da de ikke har nogen in-
struktører til hvalpene. Har gang i Hoopers, som er blevet rimelig populært. 
 

Brenderup – har måtte sige nej til hvalpehold siden påske. Alle instruktører er helt booket.  
Før sommerferie blev der holdt et vip-arrangement for alle medlemmer i Hoopers. Håber 
at få nye instruktører fra årsskiftet.  
Formanden Susan Aino har 25-års jubilæum. Der bliver afholdt jubilæumsreception d. 11. 
september. 
 

Nordfyn – ca. 150 medlemmer. De er blevet bestormet af hvalpe, men det har fungeret rig-
tig godt. 11 hvalpe er flyttet på begynderhold, men har stadig 18 hvalpe tilbage. De har 
haft ”alternative” hold hen over sommerferien, så de har kunne holde træningen i gang. De 
har fået lavet parkourbane og der har været afholdt et kursus i brugen af den for instruktø-
rerne.  
 

Odense – 169 medlemmer. Arbejder med deres 2025 plan omkring træningsstruktur og 
hvalpeforløb. Har søgt friluftsrådet og har fået 50.000 til en træningsbane. Der har været 
holdt et arrangement for alle instruktører og faste hjælpere med bowling og spisning – det 
var en stor succes. 
 
 

7. Nyt fra Udvalgsmedlemmer, webmaster m.fl. 
Landsdommerudvalget - Klaus krog 
Intet nyt 
 
Dommercentralen – Helge 
Der er stadig en stor udfordring med at skaffe dommere. Klubberne skal overveje ikke at 
holde flere klasser ad gangen. Håber der kommer gang i flere aspiranter. 
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Landsuddannelsesudvalget - Susan Aino 
Susan stopper, så der kommer en ny efter Landsmødet. 
 
Landsagilityudvalget - Jim  
Er på valg på søndag men der er ingen modkandidater. Skulle gerne få Hoopers ind under 
sig. Der er kommet et medlem mere, som gerne vil ind i agilityudvalget.  

 
 

8. Landsmøde 22.08.2021 
Drøftelse af Landsmødets dagsorden: 

Der er kommet 2 forslag vedrørende Initiativfonden – der foreslås, at hvert enkelt lokalmed-

lem betaler 20 kr. mere i et år, for at der kommer flere midler ind, som kan lånes ud. 

Andet forslag er, at man betaler 20 kr. pr. medlem hvert af de næste 2 år. 

 

Der gives udtryk for på mødet, at man mener at pengene skal arbejde i lokalforeningerne. 

Der kommer løbende afdrag ind, så der kommer penge tilbage i initiativfonden. Hvis der 

mangler penge i fonden, må de kunne lånes i landsforeningen. Opmærksom på at den kapi-

tal der ligger i landsforeningen også tilhører lokalforeningerne via kontingent. Hvis initiativ-

fonden mangler penge, kan man sige, at landsforeningen skal betale 250.000 igen i 2022 

som de har gjort i 2021. 

 

Der kommer et oplæg fra HB vedrørende betalte instruktører.  

Udfordringen er, at instruktørerne kan gå ud og undervise andre steder, hvor de får penge 

for det, i stedet for i DCH, hvor det er frivilligt. Det bør overvejes, hvordan vi fremover ser 

på frivillighedsprincippet, da der allerede er instruktører, der får penge ude fra for kurser, 

og udfordringen kan være, at vi mister nogle af vores bedste instruktører. 

Instruktørerne bruger penge på at uddanne sig uden for DCH.  

Hvis uddannelsen er erhvervet i DCH, får man ikke penge for at undervise som DcH med-

lem, men hvis man har oprettet en virksomhed ved siden af og har taget andre kurser, kan 

DCH betale for at få dem til at undervise. 

Vi skal passe på med at købe instruktører ind, da det så kan ende med, at det er de ”rige” 

klubber, der får de ”gode” instruktører.  

Der er mange vinkler på emnet. Vi afventer Landsmødet og vil fortsat sætte fokus på dialog 

om emnet, når vi mødes til novembermødet. 
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9.  Evt. 
Lokalforeningerne skal spørge deres medlemmer, om der er nogen kan hjælpe til DGI 
Landsstævnet i Svendborg juli 2022. Agility er en del af DGI og kommer derfor til Svend-
borg. Der mangler hjælp til forskellige opgaver. 
Der skal gives besked til Dorthe Larsen fra Svendborg, hvis der er interesse. 
 

Der kommer et oplæg til, at man ansætter en Landskasserer og derefter nedlægger lands-
kassererrollen. Opgaven er kæmpestor og der skal derfor lægges mange timer i den. Det 
har ikke været muligt at finde en frivillig til opgaven gennem de sidste to år. 
 
Der er lavet et beregnerprogram til Nosework.  
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