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Dagsorden: 

1.Præsentation af bestyrelsen. 

Alle fik præsenteret sig for hinanden. 

2. Status ved formanden. 

Nyt fra HB 

Der skal laves et hundemagasin i Århus og Odense. Det skal laves ud fra reklamepenge  

fra hunderelateret forretninger. Det skal laves i samarbejde med konsulenterne og artikler der har 

været i bladet.  

Den nye hundelov er på vej. 

Håndbogen er blevet opdateret sidst i marts.  

Nose Work er blevet en ny disciplin i DcH og der vil i efteråret starte en uddannelse op for kredsin-

struktørerne. 

Det første formøde til DM er afholdt og det gik godt. Drejebogen fra sidste DM i kredsen er blevet 

fulgt og den blev næsten godkendt. Der var ikke de store bekymringerne og arbejdet fortsætter.  

DD roste alle de involveret for et godt samarbejde, alle har budt ind med det de kan hjælpe med. 

Der mangler sporlæggere til B og A, resten er fundet. Alt kommer til at foregå i Langeskov. 

Dannebrog fylder 800 år i år og derfor invitere Danmarkssamfundet til fejring i København, DD 

sender invitationen ud til lokalforeningerne. 

Agriapengene i år går til strategikurser for lokalforeningernes bestyrelser d. 30/11og 1/12. Invita-

tion følger. 

Dag 1 - omhandler strategier, hvordan får vi det som HB har lavet forslag til, ud til medlemmerne.  

Dag 2 - omhandler økonomien – nyt system tilbydes til lokalforeningerne. 

Det er kredsen som skal betale for forplejningen, så derfor har vi haft en drøftelse om hvad det 

skal koste at holde et kursus for landsforeningen. 

Vi er blevet enige om at høre kredsrådet hvad de siger til det. 

3. Status ved kassereren.  

Medlemstal - 943   

Budget blev gennemgået 

Kørselspenge til dommere:  

Vi har fået en henvendelse fra en lokalforeningen, som ikke har været opmærksom på at kredsen 
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betaler for dommerkørsel inden for kredsen. Vi vedtog at refundere beløbet, da det ikke er ret 

højt. 

4.   Info fra øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer. 

Næstformand 

Status på VIP arrangement 

Vi satser på at afholde det i starten af januar 2020. 

Vi vil forsøge at lave en aften med foredragsholder og efterfølgende aftensmad. 

Konkurrencehunde 

DL indkalder lokalforeningsformænd og konkurrenceledere i kredsen til et møde d. 6. juni 2019 kl. 

19.30 i Langeskov. 

Formand UU 

Udvalget er fuldtalligt med 3 medlemmer og er i gang med at arrangere efteruddannelseskurser. 

Regningen for forplejning fra kurserne skal lokalforeningerne sende til Nicole - IKKE til kredskasse-

reren – den vil blive sendt retur fra ham. 

 

Formand KU 

Halvvejsliste til Fyns mesterskabet vil blive sendt ud efter den sidste konkurrence i foråret. 

 

Når man får en ny hund SKAL man oprette den under sin profil på online – tilmeld under NY HUND 

- ikke ændre den gamle profil for så passer konkurrencelisterne ikke. 

 

Der har været en masse snak om at man skal give plads til kredsens egen hunde - Kreds 1 og Kreds 

4 har haft landskonkurrencer, hvor der kun var hunde fra kredsen med. 

 

Der har været problemer med beregnerprogrammet, i en agilitykonkurrence – hvor listen over re-

sultatlisten på dagen ikke stemmer overens med den som er kommet på DcH’s hjemmeside.  

HUSK at opdatere beregnerprogrammet inden konkurrencen starter. 

5. Eventuelt. 

DL stopper i kredsbestyrelsen til næste generalforsamling, så lokalforeningerne skal allerede nu ud 

og se om de kan finde en afløser. DL kan kontaktes for information om opgaverne. 
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