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Referat af kredsbestyrelsesmøde i Kreds 5. 

onsdag d. 23.01.19 kl. 18.30 

 

Dagsorden: 

1. Status ved formanden. 

a. Vedtægter for kredsråd – skal godkendes på generalforsamlingen, de skal vedhæftes  

indkaldelsen.  

Det er VIGTIGT at lokalforeningerne på deres 1. generalforsamlingen godkende  

landsforeningens vedtægter for lokalforeninger som er vedtaget på landsmødet  

17. marts 2018 og fremsende disse til kredsformanden og sekretariatet SENEST  4  

uger efter deres generalforsamling. 

 

b. Nyhedsbrev fra Agilityudvalget. 

De nye forhindringer der er kommet, skal lokalforeningerne allerede nu tage højde for, så de 

er klar til konkurrence i august. 

 

c. Nyhedsbreve fra Rallyudvalget. 

Der er kommet ca. 15 nye forhindringer og nogle gamle har fået nye numre. 

 

d. Landsagilityudvalget. 

Jim Hempel stopper som formand efter landsmødet.  

Der er udsendt nyhedsbrev omkring DM kvalifikation 2019 og nye forhindringer 2019 

 

e. Nye Orienteringer fra Brugshundeudvalget.  

Der er sendt nye orienteringer til HB til godkendelse.  

 

f. DM. 2019 

Der afholdes første formøde d. 27. april i Langeskovs klubhus. 

 

g. Nyhedsbrev ang. DcH fra Landskonkurrenceudvalgt. 

Det er omkring de nye regler for oprykning mellem klasserne i lydighed og resultater i C 

klassen. 

De har udsendt en oversigt over de ændringer i DcH programmet, som gælder fra 1. januar 

2019 

 

h. Nose Work ad hoc udvalget. 

De har udsendt forslag til grundorienteringer, som skal behandles på landsmødet hvis 

udvalget bliver godkendt på landsmødet i marts 2019 

Man har valgt at følge DKK regler til at starte med. 

 

2. Status ved kassereren. 

Vi sluttede 2018 med 1242 medlemmer, 1 mindre end 2017, selv om vi er 2 foreninger 

mindre i kredsen. 

Regnskabet udviser et pænt overskud, derfor vil bestyrelsen foreslå uændret kontingent til 

generalforsamlingen. 

 

Deltagere: 
Johnny Voss 
Henrik Bøgelund 
Lennart Hummel DU 
Gitte Pedersen UU 
 
Afbud: 
Stig Hansen - KU 
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Vestfyn og Svendborg forespurgte, om kredsen vil hjælpe med kørselsgodtgørelse til en 

Rally dommer uden for kredsen, da der ikke kan findes en fra kredsen. 

Bestyrelsen (% Dorthe – som var inhabil) besluttede, at hvis man IKKE kan finde en 

dommer i kredsen, går kredsen ind og dækker udgiften til kørsel, for dommere udenfor 

kredsen, uanset hvilken gren det er inden for. 

 

3. Info fra øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer. 

Næstformand - intet nyt. 

 

Formand DU. 

Der er 2 nye aspiranter i 2019. 

24/2-19 starter undervisning i DcHprogrammet. 

Generalforsamlingen afholdes 6/2-19, hvor man håber at der kommer en mere i udvalget. 

Henrik laver en blanket, der kan bruges i forbindelse med dommerkørsel til konkurrencer. 

 

Formand UU.  

IGU er lige startet med 12 aspiranter. 

Dags dato er der tilmeldt følgende til overbygningen 

DcH 8 stk. - Rally 8 stk.- Agility 2 stk. - familiehunde – 3 stk.  

Der skal være 5 tilmeldte for at afholde overbygningen. 

Der er blevet efterlyst et kursus i træningsfigurant, udvalget vil forsøge at nå at arrangere 

dette og ellers må det nye udvalg følge op på det. 

Kredsinstruktøraspiranterne er startet med, at komme med ud og undervise på IGUkurserne. 

Pt. får kredsinstruktøraspiranterne dækket deres udgifter til kørsel og materialer af kredsen. 

  

Formand KU - intet nyt. 

 

4. Bordet rundt. 

Ingen ting 

 

5. Eventuelt. 

Næste møde er d. 21/2-19 kl. 18.30 inden generalforsamlingen i Svendborg klubhus. 
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