
 

 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 24. november 2021 

Mødet afholdes online kl. 19.00 

                                                                                             

 
Referat 

Deltagere: Dorte Dabelsteen, Henrik Bøgelund, Majbritt Bak, Stig Hansen, Jan  

                   B. Rasmussen og Lene Gjeding 

Afbud: Lennart Hummel. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra Kredsbestyrelsesmøde d. 21. oktober 2021 

Godkendt 

 

3. Info fra HB medlem / kredsformand 

Foreningsudviklingskursus 13. og 14. november 2021 

 

Det var et meget inspirerende og positivt seminar. Alle deltagere på kurset fik bogen ”den at-

traktive forening”. De lokalforeninger som ikke var repræsenteret på kurset får tildelt en bog 

til lokalforeningen. 

 

Et af de fokuspunkter/ønsker der blev drøftet, er udfordringen med at skaffe flere instruktører i 

de enkelte foreninger. Det er et udtalt ønske / behov i hele landet at få flere instruktører. Der 

blev på kurset drøftet flere løsninger til, hvad der eventuelt kan gøres, f.eks. at uddannelsen 

kunne gøres mere online (og dermed mere attraktiv), og afsluttes med en Multiple Choice, så 

man kan kontrollere at den er gennemført. 

 

  

4. Info fra Kredskasserer 

Skønnet nuværende overskud på 22.000 kr. pt. Ikke alt er på plads endnu, så det kommer nok 

til at ende på omkring 0,- 

Henrik gennemgik regnskabet. 

 

 

5. Info fra udvalgsmedlemmer 

 

Lennart (Dommerudvalg): Dommeruddannelse, Sporlæggerudvalg 

Afbud fra Lennart. Punkterne udsat. 

 

Stig (Konkurrenceudvalg): Årets konkurrencer, udvikling i antal af konkurrencedeltagere 
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Kalenderen for 2022 er ajourført – bliver sendt ud i aften til klubberne. 

 

 

Der har i 2021 været 239 hunde i konkurrence 

36 C-hunde 

51 B-hunde 

27 A-hunde 

5 E-hunde 

Agility 45 hunde 

Rally 25 hunde 

 

Til DM deltog 31 hunde fra kreds 5: 

5 C-hunde med en 22. plads som bedste resultat 

4 B-hunde med en 1. plads som bedste resultat 

6 A-hunde med en 1. plads som bedste resultat 

2 E-hunde med en 4. plads som bedste resultat 

1 IGP3 hund med en 4. plads som bedste resultat 

2 rallyhunde med en 29. plads som bedste resultat 

Agilityhunde: 

5 hunde i lille klasse med en 1. plads som bedste resultat 

4 hunde i mellem klasse med en 3. plads som bedste resultat 

2 hunde i stor klasse med en 3. plads som bedste resultat 

 

Vi havde 1 hund med i E-touren som blev nr. 1. 

 

Oprykkere: 

7 A-hunde som har fået oprykning 

8 B-hunde som har fået oprykning  

24 C-hunde som har fået oprykning 

 

Fynsmesterskaberne: 

C-klassen  Linda Fallesen Ringe 

C-klassen hold  Odense 

B-klassen Iben Poulsen  Svendborg 

B-klassen hold Svendborg 

A-klassen Brian Herbøl  Odense 

A-klassen hold Ringe 

E-klassen Jacob Henriksen Vestfyn 

E-klassen hold Ringe 

Agility Små Claus Andersen Højme 
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Majbritt (Uddannelsesudvalg): Uddannelsesplan 2022, planlagte efteruddannelsesforløb 

 

Afslutter forhåbentligt med 8 instruktører i år.  

Der er 3 aspiranter, som udsætter til næste år. 

 

Overbygning 14.3 i Nosework, som blev aflyst, gennemføres i januar 2022. 

 

Næste år er der pt. 6 tilmeldte. Dog kun 4, som vi er helt sikre på. 

 

Der er flere, der tager uddannelsen over flere år, fordi man ikke kan/vil afsætte så mange 

weekender til det. Bør overveje om dele af uddannelsen kan gennemføres som online og der-

med blive mere fleksibel for aspiranterne. 

 

 

Lene (Næstformand):  

Intet nyt 

 

 

Jan (Webmaster):  

Kursus I Beregnerprogram, Klubmodul for instruktører, Klubmoduls nye platform 

Der arbejdes i at lave et kursus i beregnerprogrammet – både i forhold til DcH-programmet, 

rally og agility. 

 

Klubmodul (appen) der er meget forskel i forhold til hvilke titler man har og appens funktions-

niveau. Der er et ønske om kursus i brug af app for instruktører. 

Bo Alslev kan måske undervise i appen.   

 

Når den nye platform kommer, vil Jan gennemgå væsentlige ændringer. 

 

 

6. Drøftelse vedr. medlemsaften og VIP-arrangement: 

I forbindelse med foreningsudviklingskurset, var deltagere fra kreds 5 meget opsatte på hvor-

dan vi kunne gøre foreningslivet mere levende, motiverende og nemmere for de mange frivil-

lige. Torben Stenstrup vil gerne deltage i et VIP-arrangement, hvor han tager pointerne fra 

kurset med.  

Han vil komme med et tilbud på, hvad det vil koste at lave sådan et arrangement. 

 

 

7. Planlægning af Kredsrådsmøde 25. november 2021 

(ud fra dagsorden) 

Gennemgået 
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8. Eventuelt: 

Der har tidligere været tradition for at kredsbestyrelsen tager ud sammen med ægtefæller og 

bowler, men i år er det ikke muligt på grund af Corona. 
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