
 

 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 21. oktober 2021 

Mødet afholdes I Klubhuset DcH-Langeskov kl. 18.00 

                                                                                             

 
Dagsorden 

Deltagere: Dorte Dabelsteen, Henrik Bøgelund, Lennart Hummel, Majbritt Bak, Jan              

                   B. Rasmussen 

Afbud: Lene Gjeding, (Referent på mødet: Dorte), Stig Hansen 

Der serveres smørrebrød, kaffe / The med kage til mødet 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra Kredsbestyrelsesmøde d. 18.08.2021 

Godkendt 

 

3. Info fra HB medlem 

a. Opfølgning på Landsmødet:  

- Rullende kontingent: Klubmodul forventes klar til Nytår. Der er ikke behov for ændrin-

ger af Kredsens vedtægter 

- Initiativfonden: Vi skal via Kredsrådsmøderne afklare lokalforeningernes ønsker / hold-

ninger til udvikling af Fonden fremadrettet 

- Betalte instruktører skal debatteres / afklares yderligere over vinteren 

        b.  Rallyudvalg udvikler ny app indeholdende reglement, skilte, vejledninger m.m. Forventes      

klar ved årsskiftet 

        c.  Agilityudvalget er udvidet med 1 medlem, Emily Kew, grundet at Hoopers er lagt ind un-

der udvalget 

        d.  Klubmodul opdateres i nær fremtid, således at det bliver mere brugervenligt set med 

”DcH-Briller” 

      Info fra Kreds 5: 

a. opsamling på foreningsundersøgelse, som indgår i de kommende Foreningsudviklingskur   

ser 13. og 14. november. Sidste frist for tilmelding 29. oktober. 

b. Vedtægter i forhold til rullende kontingent er OK i Kreds 5.  

c. Referat fra sporlæggermødet 28. september 2021 er sendt ud til lokalforeninger, som skal 

sende referatet videre til egne sporlæggere. Der mangler stadig et medlem i Sporlæggerud-

valget (1konkurrenceansvarlig). Sporlæggercentralen er en realitet fra 2022, som er et 

prøve-år, hvor økonomien også belyses. 
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d. Fælles lokalkonkurrence i Rally afholdes i DcH Ringe 20. november 2021. Fire lokalfor-

eninger deltager: Ringe, Langeland, Vestfyn og Langeskov 

e. DcH Højme har fremsendt forslag til ændring af Fynsmesterskab i Agility. Drøftet. Vedtaget 

i Kredsbestyrelsen at sende forslag i høring blandt lokalforeninger i Kreds 5 og sættes til be-

slutning på Kredsrådsmøde i november 

f. Eftersøgningstjenesten på Fyn: Forespørgsel om Kredsen vil give økonomisk støtte til, at 

eftersøgere på Fyn kan samles til et heldagsarrangement. Kredsbestyrelsen giver tilsagn om 

økonomisk støtte hertil        

 

4. Info fra Kredskasserer  

50 flere medlemmer på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt 2020. Økonomi sta-

bilitet og ingen uventede udgifter. 

 

Opslag til stillingen som regnskabsfører (Landsniveau) har givet flere interessante ansøgnin-

ger. Der er samtaler i den kommende uge, hvor Henrik deltager. 

 

5. Info fra udvalgsmedlemmer 

 

Lennart (Dommerudvalg): Indstilling af dommeraspiranter til DcH-program 

Der er indstillet 4 dommer-aspiranter til DcH-programmet. Dommerudvalget planlægger op-

start af uddannelse. 

Dommercentralen anmoder om, at konkurrencer i DcH-programmet 2022 tilrettelægges med 

max 2 klasser pr. dag. 

Det bemærkes, at vi mangler dommeraspiranter til både agility og rally. Lokalforeninger an-

modes om at have fokus på dommermangel i Kreds 5 i disse to discipliner. 

 

Landsdommerudvalget drøfter, om der skal foreligge evalueringsskemaer på konkurrencearea-

ler fra dommerne efter afholdte konkurrencer. Kredsbestyrelsen afventer oplæg herom. 

 

Stig (Konkurrenceudvalg): Afbud 

 

Majbritt (Uddannelsesudvalg): Nyt medlem i Uddannelsesudvalget: Anja Nielsen fra Nord-

fyn. 

Pris for grunduddannelse og overbygninger undersøgt i de 6 kredse. Kreds 5 ligger prismæs-

sigt lavt på grunduddannelse. Kredsbestyrelsen beslutter at drøfte prissætning på Kredsråds-

mødet 25. november. Herunder også vores nuværende afregning af udgifter til forplejning på 

kursusdage. 

Elektroniske evalueringsskemaer overvejes for aspiranter efter hvert modul. 

 

Modul 9.5 er foreløbig udsat til 2022, da modulet skal planlægges på landsniveau mellem 

Dommerudvalg og Uddannelsesudvalg. 

 

Der er udarbejdet et elektronisk tilmeldingsskema (ligger på Kreds 5 hjemmeside).  
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En udfordring at tilmeldte kursister melder fra. Der sendes fremadrettet kopi til tilmeldte kur-

sist, som derefter skal bekræfte tilmeldingen. 

 

Uddannelsesudvalget har møde med Kredsinstruktører 11. november i DcH-Højmes klubhus. 

Kredsformanden deltager i mødet.  

 

Lene (Næstformand): Afbud 

 

Jan (Webmaster): Der er et ønske om, at der laves et kursus i brug af Beregnerprogrammet 

ved konkurrencetilrettelæggelse og på selve konkurrencedagen. Kurset skal omhandle både 

DcH-Programmet, Rally og Agility. 

Ligeledes ønskes et kursus i Klubmodul for instruktører – herunder brug af App. 

Jan laver oplæg til de to kurser og finder mulige undervisere. 

 

6. Drøftelse vedr. medlemsaften og VIP-arrangement: Der er ikke indkommet forslag til em-

ner. Gode ideer modtages gerne frem til Kredsrådsmødet       

 

7. Planlægning af Kredsrådsmøde 25. november og kredsbestyrelsens formøde hertil: 

Kredsrådsmøde 25. november kl. 19.00: Forespørgsel til DcH Kerteminde om at være vært 

(Kerteminde har bekræftet, at Kredsrådet er velkommen) 

Kredsbestyrelsesmøde online 24. november kl. 19.00 

 

8. Eventuelt: Intet af behandle  

 

Dorte er referent på mødet  
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