
 

 Kredsbestyrelsen, Kreds 5 
Næstformand og sekretær Lene Gjeding 
tlf.: 22153919 – sekretaer@dch-kreds5.dk 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Referat Kredsbestyrelsesmøde 26.11.2020 kl. 18.00 

Fjelsted Skovkro 

 

 

Deltagere: Dorte Dabelsteen, Henrik Bøgelund, Lennart Hummel, Majbritt bak, Stig Hansen, Lene Gjeding, Jan              

                   B. Rasmussen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra Kredsbestyrelsesmøde d. 3. oktober 2020 

Godkendt 

 

3. Forberede kredsrådsmødet online 19.30 

Henrik er ordstyrer. 

Flemming Aalund og Vagn Bødker har meldt afbud til Kredsrådsmødet. 

 

4. Kredsbestyrelsens formål og opgaver (tidligere fremsendt) 

Det skal tilføjes, at vi har besluttet at have en webmaster. 

 

Sidste torsdag i februar ændres til ” i henhold til vedtægter” 

 

Arbejdskalender – Februar: Afholde kredsgeneralforsamling skal stå som en opgave. 

                      Oktober: Salg af hundeførermærker – slettes 

 

Arbejdsfordelingen i kredsbestyrelsen:  

Kredsformand: Ansvarlig for indhold på klubmodul. Der drøftes hvilke dele af 

Klubmodulet, formanden er ansvarlig for. Det præciseres, at det er den del, 

som kredsen anvender og at formanden er ansvarlig i samarbejde med 

webmaster for DcH Kreds 5´s hjemmeside.  

 

Kredssekretæren: Slette - hændelsesbestemt. 

                             Slette - udsende referater fra udvalgene til lokalforeninger, kredsbestyrel- 

                             sen og sekretariat. De bliver udsendt i månedsbrevene. 

                             Rettes til – udsende referater til lokalforeninger, kredsbestyrelsen og  

                             sekretariat. 

Kredskasserer: Slette - Opkræve kredskontingent hos lokalforeninger 

                         Slette - Opkræve for hundeførermærker 
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 Kredsbestyrelsen, Kreds 5 
Næstformand og sekretær Lene Gjeding 
tlf.: 22153919 – sekretaer@dch-kreds5.dk 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

                         Slette - Styre den økonomiske side af Tranumkurset m.fl.                              

                         Tilføje - Lave guides til regnskabsrelaterede opgaver 

                                       Vedligehold af titler i Klubmodul 

 

Uddannelsesudvalgsmedlem: Tilføje – Informere kassereren om fordeling af kursusgebyr. 

 

Konkurrenceudvalgsformand: IPO ændres til IGP 

                                                 Slette – Sporhundeprøver. Det er brugshundeudvalget der  

                                                 styrer det. 

                                                 Slette – ansvarlig for agility i kredsen. 

 

Dommerudvalgsmedlem – ingen kommentarer 

 

Ordensudvalgsmedlem – ingen kommentarer 

 

Webmaster skal tilføjes – Tilføje - Vedligeholde kreds 5´s hjemmeside 

Tilføje - Superbrugerfunktion på Klubmodul. Hjælp og vejledning 

til kreds og lokalforeninger. 

 

5. Info fra HB-medlem / kredsformand 

I forhold til nordisk udvalg har de spurgt ude i kredsene, om der er en der kan være kredsre-

præsentant for kreds 5. DcH-Nordfyn ser sig ikke i stand til at tage opgaven. 

Dorte vil spørge Flemming Aalund om han kunne være interesseret, da han som dommer har 

relationer til den nordiske disciplin og er tæt på aktørerne i DcH-Nordfyn. 

 

Lokalforeningerne skal have besked, hvis der er nogen i bestyrelsen, der ikke ønsker at gen-

opstille i kredsen.  

Uddannelsesudvalget - Forslag om, at der sidder en af kredsinstruktørerne i uddannelsesud-

valget. Majbritt vil forelægge dette for Kredsens kredsinstruktører. Deltagelse af en kreds-

konsulent i udvalget vil lette Majbritts arbejde. 

Formanden stiller op igen. 

Stig i konkurrenceudvalget stiller op igen for en (sidste) toårig periode. 

 

6. Info fra Udvalgsmedlemmer: Refereres under Kredsrådsmøde 

 

7. Eventuelt: 

Næste kredsbestyrelsesmøde aftales til d. 21. januar 2021 kl. 18 på Fjelsted Skovkro. 

Forslag om at kredsbestyrelsen laver et julekort, som sendes ud til lokalforeningerne – Jan 

forsøger at lave noget. 
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