
 

Kredssekretær 

Dorthe Larsen 

sekretaer@dch-kreds5.dk 

6019 4028 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde i DcH - Kreds 5 

Onsdag d. 16. oktober  

 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 15.08.2019 

Godkendt bortset fra at kredsrådsreferatet har samme titel som referatet  

fra kredsbestyrelsesmødet. 

 

2. Status ved formanden 

- Strategi seminaret – lokalforeningerne skal huske at tilmelde sig, så vi kan få samme information 

- Naturens år 2020 – Vestfyn har adgang til en hundeskov hvor der i øjeblikket bliver lavet forskellige 

projekter – disse projekter skal fejeres når de er færdige, måske kan vi lave naturens dag samme dag? 

- Der er, ved DM, blevet to sager u 

d af hundefører, som har været hårde ved deres hunde. 

- Dommerne har stillet spørgsmål ved at dommeruddannelsen i lydighed skal overgå til landsdommer-

udvalget i stedet for kredsene, da dommeruddannelsen i Rally og Agility ligger ved landsudvalgene. 

- Dorte fortalte lidt om de emner der er til næste HB møde d. 20. oktober. 

 

3. Status ved Kassereren 

- Henrik gennemgik budgettet og økonomien ser godt ud. 

- Pengene som landsforeningen har lånt er tilbagebetalt og landskassereren har fået lavet aftale med en 

ekstern bogfører, så alt skulle gerne være i orden inden nytår. 

- Vi er d.d. 1176 medlemmer, 3 mere end sidste samme tid. 

 

4. Info fra øvrige Kreds-bestyrelsesmedlemmer 

Næstformand: Friluftsmedlem i kreds13 syd – Dorte tager fat i formanden for kreds syd, for at hører 

hvad opgaven går ud på. 

- Der er ingen der har henvendt sig ang. opgaver som sekretær i kredsen – Vi opfodre lokalforeningerne 

om at finde en som vil overtage posten. 

 

Uddannelsesudvalget: Nicole stopper som formand pga. sygdom. Maybritt har pt. overtaget 

formandsmailen og S - andra fortsætter som næstformand. Derfor søger de endnu et person til udvalget. 

 

Konkurrenceudvalget: Kalenderen er ved at blive lavet med de tilbagemeldinger der kommer ind fra 

lokalforeningerne. Den bliver endelig vedtaget på næste kredsrådmøde. 

- Fynsmesterskab – der er god tilmelding.  

- Vandrepokalerne vil ikke blive uddelt længere – der vil fremover blive uddelt en tallerken. 

 

Dommerudvalget: der er lige 2 Sonja Würtz og Karina Sørensen fra Langeskov der har bestået 

dommerprøven i kredsen. Tillykke til dem. 

- Der er evt. 2 nye aspiranter på vej. 

- Lennart efterlyser brochuren om det at være dommer, så alle kredse kan få den ud. 

- Der efterlyses kursus for lokalforeningsinstruktørerne i lydighedsprogrammet, evt. som modul på 

lydighedsoverbygningen. 

 

 

Deltagere: 
Dorte Dabelsteen 
Henrik Bøgelund 
Dorthe Larsen 
Stig Hansen – KU 
Lennart Hummel – DU 
Nicole Andersen UU 
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5. Planlægning af VIP-arrangement  

Vi har fundet en dato og hører foredragsholderen om han kan. Vi undersøger også om vi kan få stedet vi 

gerne vil være.  

Vi invitere lokalforeningesbestyrelser, dommere, lokalforeningsinstruktører, kredsinstruktører, 

konsulenter, eftersøgere. 

 

6. Eliteturnering 2020  

Kreds 5 skal afholde den i august 2020. Dorte sender det ud til lokalforeningerne og så bliver det 

besluttet på koordineringsmødet. 

 

7. Eventuelt. 

Intet 

 

 

 

 

mailto:sekretaer@dch-kreds5.dk

