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Dagsorden kredsbestyrelsesmøde i DcH - Kreds 5 

torsdag d. 14.03.19 kl. 18.30 i Langeskovs klubhus 

 

Dagsorden: 

 

1. Præsentation af bestyrelsen. 

Vi tog en hurtig runde bordet rundt. 

 

2. Status ved formanden. 

- Landsen – kan der findes nogle børneaktiviteter til DM 

Nyhedsbrev fra HB og landsudvalg skal udkomme 1 gang om mdr. 

Sekundærmedlemmer – kommer ikke i vedtægterne, men under orientering nr. 1 

Nyt økonomisystem bliver tilbudt til lokalforeningerne, det skulle være nemt at gå til.   

-    Punkter til landsmødet. - Vi gennemgik punkterne og snakkede om de forskellig udfald 

på forslagene der kan komme. Regnskabet ser sundt ud. 

- Strategiplan - Vi snakkede om planen og hvordan man er nået dertil. Vi drøftede hvordan vi 

kan bruge den i vores kreds. 

DD og DL prøver at lave et oplæg til et VIP arrangement for instruktører og bestyrelsesmed-

lemmer i lokalforeningerne i kredsen. 

-   Andet - Initiativfonden bliver sat som et fast punkt på dagsorden på kredsrådsmøderne. 

 

3. Status ved kassereren. 

-  Medlemstal - Pt. er vi 856 medlemmer.  

Det blev drøftede at medlemstallene for lands og kreds aldrig stemmer, så kredskassereren 

vil gerne opfodre lokalforeningskassererne om at sende tallene til ham samtidig med at de 

sender til landskassereren. 

- Budget gennemgang - De 5000 kr. hver til konsulenterne og kredsinstruktørerne blev sat ind 

i budgettet. Det ser fornuftigt ud.  

Kørseludgift til dommer udefra, hvis man ikke kan få en fra kredsen. Bestyrelsen fastholder 

de retningslinjer som blev lavet på sidste møde. 

 

4. Info fra øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer. 

Næstformand  

- Gennemgang af forretningsorden - Den blev godkendt  

- Agriakurser – Kunne brugs til at opdatere instruktørerne i førstehjælp, som man skal 

have når man står med hold. 

- Generalforsamling i Danmarks samfundet - DD undersøger om hun kan deltage 

 

Formand DU 

Der er afholdt teori med 3 af aspiranterne 

De har været med i deres første konkurrence. 

Deltagere: 
Dorte Dabelsteen-DD 
Henrik Bøgelund-HB 
Dorthe Larsen-DL 
Stig Hansen-SH KKU 
Lennart Hummel-LH KDU 
Afbud:  
Nicole Andersen-NA KUU 
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Formand UU 

- NA var syg, så vi har ikke nogen melding på hvordan det går. 

Maybritt Bak fra Vestfyn har meldt sig som medlem af udvalget, så nu mangler der kun 1 

mere, så hermed igen opfodring til lokalforeningerne om at høre deres medlemmer. 

DD prøver at ringe til nogen lokalforeninger for at høre om de kan pege på nogen. 

 

Formand KU 

- Der afholdes samme antal konkurrencer i kredsen som der plejer. Der kommer flere ud  

til konkurrencer, men de deltagere ikke i så mange konkurrencer på et år.  

Bestyrelsen snakkede om hvordan vi kan få flere ud i konkurrence og vi skal have indkaldt 2 

fra hver lokalforeningen (evt. formand og konkurrenceleder) til et møde. 

Kerteminde har i januar fået lov til at lave om på 2 konkurrencer. 

Husk at opdatere beregnerprogrammet og luk billedet før det bruges, ellers virker det ikke.  

 

5. Eventuelt. 

Mødedatoer 

Kredsbestyrelsesmøder  Kredsrådsmøder 

25/4-19 

20/6-19 

15/8-19   15/8-19 (hvis der er ikke er for mange afbud) 

17/10-19 

28/11-19   28/11-19 Koordineringsmøde 

 

Kredsgeneralforsamling 

20/2-20 
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