
 

 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 

Kredsbestyrelsesmøde 18. august 2021 

Mødet afholdes på online kl. 20.00 via Skype 

                                                                                             

 
Referat 

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

                   B. Rasmussen 

Afbud: Majbritt Bak 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra Kredsbestyrelsesmøde d. 6. maj 2021 

Godkendt 

 

3. Info fra HB medlem / kredsformand: herunder orientering vedr. sporlæggercentral 

Der er sendt mail ud med indkaldelse, til en drøftelse af, hvordan vi får sat sporlæggercentra-

len startet op. 

 

Det er besluttet at afholde weekendkurser for lokalforeningernes lokalbestyrelser vedrørende 

f.eks. hvordan man driver en lokalforening, hvad der kan være de store udfordringer. 

For kreds 5´s vedkommende bliver det d. 13.+14. november i DCH Brenderup. 

Der kan være 25 på kurset, så 2 fra hver forening + kredsbestyrelsen 

Der bliver sendt et anonymiseret spørgeskema ud inden kurset, som skal besvares. 

 

Hoopers er nu aktivt i mere end 2 kredse, og der afholdes konkurrencer i mere end 2 kredse. 

Derfor skal det underlægges et udvalg, så der bl.a. kan komme styr på konkurrencereglerne og 

det er besluttet, at lægge det under agilityudvalget, som dermed bliver udvidet med 2 medlem-

mer. 

 

Der er startet en ny hundeklub på Sydfyn – Sydfyns Hundeførerforening. De holder til i Oure, 

og har ca. 50 medlemmer nu. De fleste er stadig aktive medlemmer i DCH.  

De forventer at søge om optagelse i DCH ved årsskiftet. 

 

4. Info fra Kredskasserer 

Intet nyt 
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5. Info fra udvalgsmedlemmer 

 

Lennart (Dommerudvalg): 

Der har været afholdt infomøde. Der var 5 personer som deltog, og indtil videre er der kommet 

2 tilmeldinger til dommeruddannelsen. 

Det forventes, at aspiranterne starter op lige så snart DM er overstået, hvor dommerne så vil 

begynde, at planlægge uddannelsen. 

Lennart har undersøgt mulighed for at gennemføre ”klar, parat start” kursus til instruktørerne, 

som et ekstra modul på grunduddannelsen. Kurset er ikke helt færdigt endnu, men der kommer 

en tilbagemelding når det er klar. Det forventes, at blive et ens modul på landsplan.  

 

Stig (Konkurrenceudvalg):  

Fynsmesterskaber: 

Agility d. 29.august - Dorte møder fra kredsbestyrelsen 

Rally samt E-hundene d. 17. oktober på Vestfyn - Majbritt møder fra kredsbestyrelsen. 

Lydighed d. 31. oktober på Vestfyn - Jan møder fra Kredsbestyrelsen. 

 

Majbritt (Uddannelsesudvalg):  

Afbud 

 

Lene (Næstformand):  

Drøftelse vedr. medlemsaften og VIP-arrangement. 

Lene er tovholder på arrangementerne. Det vil blive drøftet til Kredsrådsmødet i morgen, om 

der er nogen, der har emner/ideer til et medlemsmøde samt VIP-arrangement.  

 

Jan (Webmaster):  

Drøftelse af Kredsens kalender, køb af computer. 

Jan har fået ok til at købe en computer. Han finder selv ud af hvilket prisleje den ligger i, som 

han har brug for. Han køber også Office pakken.  

Kalenderen – alle konkurrencer og instruktørkurser, bør lægges i kalenderen på klubmodulet. 

 

Kurser i klubmodulet - der kommer ikke flere fra landsforeningen, men vi kan selv lave nogle 

onlinekurser for kassererne. Der har tidligere været snak om at lave disse kurser, så det skal 

drøftes på kredsrådsmødet, om der stadig er et behov for sådan et kursus. 

 

 

6. Landsmøde 22. august 2021:  

Drøftelse af dagsorden. 

Rullende kontingent skal drøftes på landsmødet. Hvis det bliver vedtaget på landsmødet, at der 

skal være rullende kontingent, skal vi sikre, at det ikke strider i mod vores kredsvedtægter. 

 

Den enkelte forening kan godt vælge ikke at have rullende kontingent. 
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Emnet bliver fremlagt på kredsrådsmødet i morgen, hvor det skal drøftes, hvad konsekvensen 

er, hvis man ikke vælger at benytte rullende kontingent. 

 

Der er kommet 2 forslag vedrørende Initiativfonden – der foreslås, at hvert enkelt lokalmed-

lem betaler 20 kr. mere i et år, for at der kommer flere midler som kan lånes ud. 

Andet forslag er at man betaler 20 kr. pr. medlem hvert af de næste 2 år. 

 

Det har været drøftet, om der skal lægges et loft på hvor meget der kan udlånes pr gang. Punk-

tet er på til drøftelse og beslutning på landsmødet. 

 

Der kommer et oplæg fra Hovedbestyrelsen vedrørende betalte instruktører - hvordan vi i 

fremtiden skal se på frivillighed og betaling. Det er ikke til beslutning, men kun et oplæg der 

fremlægges for lokalforeningerne.  

 

 

7. Eventuelt: 

Susan Aino Kjær har 25-års jubilæum d. 11/9. 
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