
Referat af kredsbestyrelsesmøde 
onsdag den 22/1-20  
i Svendborgs klubhus  

  

 
Kredssekretær 

Dorthe Larsen 

sekretaer@dch-kreds5.dk 

6019 4028 

Deltagere: Dorte Dabelsteen, Henrik Bøgelund, Stig Hansen, Lennart Hummel, Majbritt Bak & Dorthe Larsen 

 Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt 
 

3. Info fra HB medlem/kredsformand. 
Landsen -  
Der er pt. 118 lokalforeninger i landsforeningen, hvor af 7 ikke er aktivt med i klubmodulet 
endnu. 
Der er formandsmøde næste weekend. Punkterne på dagsorden er bl.a.  
- Der skal bl.a. arbejdes med strategiplaner og klub-modul. 
- Vi snakkede om det at få informationerne ud til alle medlemmer, og hvordan det kan gø-
res bedst.  
- Vi er ca. 6000 medlemmer registreret i Klubmodul på landsplan, imod 8000 sidste år. 
- Der er flere udfordringer i klubmodulet, som forhåbentlig snart kommer til at fungere, 
f.eks. har Klubmodul har ikke teknikken til beregnerprogrammet, så derfor kører det ikke 
endnu, derfor kan man endnu ikke tilmelde sig igennem beregnerprogrammet. 
- Fordeling af kredsinstruktører 
- Landsmødet 
Økonomi – regnskabet bliver ajourført til landsmødet. 
Bankerne har været tunge at danse med, men de er ved at være på plads, men adgang for 
kassereren. 

 
Kredsen -  
Alle lokalforeninger er med på klubmodulet, dog er Odense ikke aktivt med endnu, men de 
forventer at komme efter det i løbet af næste måned. 
Hvis man ved en fejl har lavet en profil og betalt kontingent, er fristen 3 uger for at få det 
tilbagebetalt. Det er lokalforeningen der beslutter om det kan ske. 
 
Der er medlemsnedgang, da der er lukket for tilgang i flere lokalforeninger. 
Dette skyldes mangel på instruktører, og der er mange foreninger, der ikke kan finde nye 
emner til det. 
Vi snakkede om hvad der skal til, for at få vendt situationen. 
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Naturens dag – naturstafetten (en bil) kører rundt i landet til 16 naturperler. 
Naturperlen i kredsen er ved Hindsgavl, og der vil det foregå d. 26. juli. 
Der er lidt uklarhed om planlægningen, så vi vender tilbage med info når vi ved mere. 
Hvis der er nogen som vil afsætte den dag til arrangementet, kan de henvende sig til Dorte 
Dabelsteen. 
 
Fynsmesterskaberne – vinderne skal markeres lidt mere og vi arbejder på ideer til det. 
 
Vip arrangementet – kun gode tilbagemeldinger, så det anser vi som en succes. 
Skal vi holde det hvert år?  
Hvis ja skal vi så lave brugerbetalingen på noget af beløbet eller hæve kontingentet? 
Disse spørgsmål kommer på næste kredsrådsmøde. 
 

4. Info fra udvalgsmedlemmer.  
Næstformand:  
Er i gang med få sat tingene ind i den nye hjemmeside. 
Der er stadigvæk ikke kommet nogen navne til posten. Hvis der ikke kommer nogen til ge-
neralforsamlingen, skal vi ud i en ekstraordinær generalforsamling for at finde en. 
 
Kredskasseren: Der er 33 mindre end sidste år. I alt 1202 pt.  
Der er et lille underskud, pga. af mere dommerkørsel, foreningslederkursus og erfamøde i 
forbindelse med klubmodulet. 
Vi snakkede om køresedler og hvordan de evt. kan laves lettes muligt. 
 
Dommerudvalg:  
Der er ikke nogen nye aspiranter i gang. Der er 2 fra sidste år i gang, som evt. skal til prøve 
til efteråret. 
Hvis der er nogen som gerne vil være dommer, skal de kontakte Lennart i dommerudval-
get. 
Folderen om dommergerningen afventer landsdommerudvalgets kommentarer inden den 
kan komme ud. 
Der er kommet en invitation på en praktikdag for aspiranter fra kreds 4. Kredsen betaler 
for det, men den klausul at de skal kører sammen. 
Der er en dommer som stopper. Han har været med i 40 år, og vi takker for hans store ind-
sats. 
 
Konkurrenceudvalg:  
Der er kommet en klage om at der er sat en forkert konkurrenceklasse ind i kalenderen, 
men da dette er vedtaget på koordineringsmødet, er det godkendt. 
 
Stig arbejder meget med klubmodulet for at få beregnerprogrammerne op og kører. 
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Der er pt. 2 beregnerprogrammer som virker halvt, så der kan kun hentes og afvikles kon-
kurrence, men der kan ikke eftertilmeldes til konkurrencen og hundens størrelse i agility 
kommer ikke med over i programmet. 
Der er pt.  700 profiler ud af 6000 som kommer med over i beregnerprogrammet. 
 
Vi har fra højeste sted, at de manglende data vil være til rådighed fra torsdag d. 30. januar. 
Herefter vil programmerne blive frigivet til brug. 
 
Uddannelsesudvalg:  
2019 blev afsluttet på bedste måde. 
 
Majbritt har brugt meget tid på at få rettet de dokumenter som skal bruges, lavet kursus-
oversigt og folder om uddannelsen både til aspiranter og til lokalforeningerne. 
 
2020 er startet med 11 aspiranter. Majbritt var med på første kursusdag. 
 
Der er ikke mange tilmeldt til overbygningerne.  
Der er 8 på lydighed – 8 på agility (6 fra kreds 4) – 2 på rally – 2 på Nose Work – 2 på fami-
liehunde. 
Der skal mindst 5 deltagere pr. hold for at de kommer i gang, så er der nogen uddannede 
instruktører som vil tage en ekstra overbygningen eller tage nogen af dem som brush up? 
 
Kursusbøger kommer forhåbentlig i denne uge. 
 
Der mangler stadig min. 1 person i udvalget. 
 

5. Kredsgeneralforsamlingen 
Svendborg kl. 19.30, bestyrelsen holder møde kl. 18.00. 
Der bliver sendt indkaldelse ud snarest. 

 
6. Eventuelt 

Næste møde onsdag d. 4/3-20 i Vestfyns klubhus kl. 18.00 
 
Vi kiggede på kreds folderen, men venter på at lave den om, til de rigtige mailadresser kan 
komme på plads. 
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