
Referat af kredsbestyrelsesmøde 
onsdag den 24/6-20  
i Langeskovs klubhus  

 
Kredssekretær 

Dorthe Larsen 

dorthelarsen08@gmail.com 

6019 4028 

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

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt 
 

3. Info fra HB medlem/kredsformand. 
Nyt fra HB 
Coronakrisen har fyldt meget, og der er holdt mange møder. 
 
Der er kommet mere struktur på HB, for at få styr på arbejdsopgaverne, er der lavet arbejdsgrup-
per, for at få samlet op det der er aftalt i 2019. 
Grupperne er: 
- Mediestrategi, for at styrke ekstern kommunikation via de sociale medier 
- Skal DcH-programmet have et nyt navn, da det var en af emnerne til formandsmødet i 2019. 
Det er besluttet at det skal have et nyt navn, så det arbejdes der videre med. 
- Der kommer et spørgeskema til alle lokalforeningerne, om hvilke øvelser man bruge i de forskel-
lige grene, og hvilke tilbud har man i klubben. 
- Små lokalforeninger under 30 medlemmer – hvordan kan HB hjælpe dem. 
- Agria og hvalpepakker, kan der laves en pjece om hvalpe. 
- Betalte instruktører – ideer til hvordan det kan lade sige gøre – oplæg til et landsmøde en gang i 
fremtiden. 
- Økonomipræsentation på landsmødet. 
- Medlemsfordele, hvad er muligt fremover. 
- Stategimøder i kredsen, hvad skal være fokus. 
 
- Landsmøde 2020 – søndag d. 30/8-20 i Vejen Sportscenter, med den dagsorden der er sendt ud 
tidligere. 
 
HB skal i august have en workshop i, hvordan de kan arbejde bedre sammen, så de kan lære hinan-
den bedre at kende, inden de skal ud og samarbejde med udvalgene. 
Kredsen – Formanden har ringet rundt til næsten alle lokalforeninger, for at høre hvordan det går i 
disse Coronatider. 
Alle er kommet godt igennem det, og har startet træning op igen. 
 
Kredsmøder om strategi forventes at bliver i januar eller februar 2021, på baggrund af spørgeske-
maerne. 
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4. Info fra udvalgsmedlemmer.  
Næstformand:  
Klubmodul – hvordan kan kredsen bruge det? 
Skal vi have alle med et tillidshverv i lokalforeningerne ind i kredsens klubmodul, så der kan sendes 
beskeder direkte til alle, f.eks. i forbindelse med VIP arrangement og kurser. 
 
Vi lægger efteruddannelse i Klubmodul under Uddannelsesudvalget. 

Skal kredsen betale kredskontingent for dem med tillidshverv i lokalforeningerne, så klubber ikke 

skal bruge penge på dette? 

Dette vil evt. kræve en kontingentstigning på 15 kr. – Det tages med som punkt på næste kreds-

rådsmøde.  

Kredskasseren:  

Regnskabet ser fornuftigt ud, vi er 927 medlemmer dags dato.  

Bilag og kørsel via Klubmodul app. 

Henrik viste os, hvordan vi kan bruge appen til at lave kørselsbilag og indsende kvitteringer, Dette 

skal dommere, kredsinstruktører og konsulenter også bruge, når de engang bliver oprettet på 

kredsens klubmodul.  

Dommerudvalg:  

Der er pt 28 dommer i lydighed, med en høj gennemsnitsalder, så der MANGLER stadig aspiran-         

ter.  

Der er kun en aspirant i landet, som er klar til at tage prøven, så det må vente til næste år. 

Der er kommet en pjece ud, som dommerne får med ud til evt. kommende aspiranter. 

Der efterlyses klubber som vil være vært ved fordommer prøven.  

Der er sendt nyhedsbrev ud om reglerne for afholdelse af konkurrencer i disse Coronatider.  

Dommerudvalg har sendt forslag til ny struktur i udvalget, som HB`s kontaktperson tager med til 

HB.  

Landsdommerudvalget tager kontakt til landsuddannelsesudvalget, for at høre om der ikke kan 

komme noget introduktion ang. konkurrencerne med i grunduddannelsen eller lydighedsoverbyg-

ningen.  

Det undersøges om der er nogen dommer i kredsen, som vil lave et klar-parat-start kursus for  

lokalforeningsinstruktørere. 

 

mailto:dorthelarsen08@gmail.com


Referat af kredsbestyrelsesmøde 
onsdag den 24/6-20  
i Langeskovs klubhus  

 
Kredssekretær 

Dorthe Larsen 

dorthelarsen08@gmail.com 

6019 4028 

Konkurrenceudvalg:  
Fynsmesterskabet bliver afholdt som det plejer, med de samme regler som man plejer, med de 
retningslinjer for Corona der er pt.  
 
Konkurrencekalenderen, der er mulighed for at lægge ekstra konkurrencer i weekender  
d.19/20- 9 og 26/27-9 og 17/18-10  
 
Højme vil gerne holde konkurrence d. 23/24-1 og 6/7-2, dette er godkendt.  
 
E-turnering afholdes: Vestfyn 29/8 og Horsens 20/9 og Ikast 26/9 og Haslev 24/10 
 
Uddannelsesudvalg:  
Der er afholdt møde med kredsinstruktørerne, hvor det er besluttet, at det kun er grundmodu-
lerne der afholdes i 2020, og overbygninger bliver rykket til efteråret 2021. 
Dette er taget godt imod fra aspiranterne.  
 
Der er 3 stk. aspiranter, som så ikke kan bliver færdig i år, og dem giver vi selvfølgelig dispensation, 
til at færdiggørelse uddannelsen i 2021.  
 
Vi mener der er behov for 3 forskellige kurser i klubmodul, 1 i økonomi, 1 i hjemmesiden, 1 i ap-
pen. Vi hører superbrugerne om de vil holde de 3 kurser til efteråret.  
 
Vi vil forsøge at få lavet nogle efteruddannelseskurser af A og E instruktører i efteråret. 
 
Nyt medlem, der mangler stadig medlemmer til udvalget.  
 
Møde med KUU og instruktøransvarlige i lokalforeningerne vil blive afholdt i oktober, når mødet 

mellem KUU og kredsinstruktørerne er afholdt. 

 

4. Ekstraordinær kredsgeneralforsamlingen 
Bliver d. 26. august kl. 19.30, og efterfølgende holder vi kredsrådsmøde. 
Dagsorden for begge kommer senere. 
 

5. Næste møde  
26/8-20 kl. 18.00 

6. Eventuelt  

Punkter til kredsrådsmøde: 
VIP arrangement i januar 2021 
Konkurrencekalenderen efterår 2020 
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Strategiweekender i 2021 
Efteruddannelse, samarbejde mellem kredsen og lokalforeningerne 

Langeskov vil prøve at lave konkurrencehold på C/B/A, og deltagerne på holdet SKAL gå i mindst 4 

konkurrencer på 1 år.  

Instruktørerne på holdene SKAL gå med ud og supporte deres hundefører. 

Langeskov vil henvende sig til andre klubber i kredsen, for at lave fælles træning med deres kon-

kurrencehunde. 
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