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Dagsorden: 

1. Status ved formanden 

Nyt fra HB 

Opfølgning af møde om konkurrence 

VIP aften 

Ansøgning til landshold 

Ansøgning til Agilitydommer 

2. Status ved kassereren. 

3. Info fra næstformand, formand DU, formand UU, formand KU. 

4. Eventuelt. 

 

1. Nyt fra HB  

- Der kommer et magasin der er reklamesponsoreret, som bliver husdansomdelt i Odense og 

Aarhus. Det kommer også elektronisk. Det appellere til nye hundeejer så de får lyst til at 

melde sig ind i DcH. 

Der er historie fra hundeførere, landsformanden, konsulent- og eftersøgnings formænd. 

 

- Månedesbrevet er blevet godt modtaget. 

Det er vigtigt at oplyse medlemmerne om, at de skal tilmelde sig til det. 

 

- DcH admin starter 1. januar. Det er et totalssystem med regnskabssystem, hvor medlemsda-

tabasen bliver lagt ind. Dvs. at de kan betale automatisk til lands og kreds. 

Det er gratis 

Det bliver obligatorisk med medlemsdatabasen og onlinetilmeld for alle lokalforeninger. 

I den forbindelse vil der komme nyt medlemsnummer til alle. 

 

- Vi skal huske lokalforeningerne på, at opdatere håndbogen fra DcH, når der er opdateringer 

i den. 

 

- I 2020 er det naturens år og derfor har friluftsrådet, Danmarks radio og DcH indgået en af-

tale om at lave en dag, med en naturvejleder og DcH som skal lave noget for hundeførerne. 

Deadline for en skabelon for dagen er oktober.  

 

- Der er kommet et godt referat ud fra ”konkurrencemødet” i kredsen, som DD vil opfodre 

alle lokalforeninger at kigge igennem med ”deres briller”. 

 

VIP aften 

Der arbejdes stadig på den. 

Deltagere: 

Dorte Dabelsteen 

Henrik Bøgelund 

Dorthe Larsen 

Stig Hansen KU 

Lennart Hummel DU 

Nicole Andersen UU 
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Ansøgning til landshold 

Bestyrelsen har fået en ansøgning fra en hundefører fra Nordfyn som er kommet med på 

landsholdet i Spor. Vi undersøger hvad de andre kredse gør. 

Ansøgning til Agilitydommer 

Vi har fået en ansøgning til agilitydommeruddannelsen, som vi har godkendt. 

Ansøgning til konsulent 

Vi har modtaget en ansøgning til konsulentuddannelsen, som vi har godkendt og sendt vi-

dere til Landskonsulentudvalget. 

2. Regnskabet 

Vi er 1018 medlemmer, 20 mindre end sidste år. 

Bankkontoen er faldet lidt, da vi har lånt penge ud til landsforeningen, da den nye kassereren 

ikke kunne få adgang til deres konto hurtig nok 

Der mangler penge fra nogle lokalforeninger.  

3. Konkurrenceudvalget 

 Det har været en stille sæson, som er brugt på at opdaterer beregnerprogrammet. 

Fra 1/7 er FM listen sendt ud, og den vil blive opdateret efter hver weekend. 

Landskonkurrenceudvalget vil udsende en liste, med hvor mange der har været i konkur-

rence i de forskellige klasser 2 gange om året. 

DM listen vil ikke indeholde reserverne. 

Uddannelsesudvalget 

Grunduddannelsen er færdig 

Der er 30 tilmeldte på overbygninger + et par stykker uden for kredsen. 

Der er indkaldt til møde med kredsinstruktører og aspiranter  

Da man ikke kan blive enig med instruktøren om betaling, vil figurantkurset vil blive rykket 

til næste år. 

 

Dommerudvalget 

Thomas Ryhave er gået af som landsdommerudvalgsformand. 

Der er 2 dommeraspiranter som skal til eksamen i år. 

 

4. Eventuelt 

Rally – kan kredsen finde en kontaktperson til at koordinere med de andre kreds, så man 

bedre kan fordele konkurrencerne på landsplan. 
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