
 

 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 6. maj 2021 

Mødet afholdes på Fjeldsted Skovkro kl. 18.30 

                                                                                             

 
Referat 

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

                   B. Rasmussen 

Afbud:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

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

Godkendt 

 

3. Info fra HB medlem / kredsformand 

Det ser ud til at Landsmødet kan afholdes. Dato er ændret til søndag d. 22. august. 

Der er 2 punkter, man forventer kommer med på landsmødet: 

- Kontingentstrukturen – forslag om ændring til løbende kontingent. 

 

- Betaling til instruktører – Oplæg fra HB om drøftelse af muligheder for indgåelse af kon-

trakt med instruktører, der har særlig faglig viden 

Kredsbestyrelsen fremrykker det planlagte kredsrådsmødet den 26. august til d. 19. august og 

mødet virker derfor som formøde til landsmødet, hvor ovenstående punkter vil blive drøftet. 

 

Øre- og halekupering ved uheld/sygdom – Hundefører kan søge Fødevarestyrelsen om dispen-

sation, så de kan deltage i konkurrencer. Det er lokalforeningen, der er ansvarlig for, at der fo-

religger en dispensation, hvis en hund stiller op med øre eller halekupering. 

 

Der kommer et flot magasin i nær fremtid, som skal deles ud til lokalbefolkningen. Det er et 

magasin, der skal omdeles af medlemmer i klubberne og som gør reklame for DCH. 

 

Eftersøgningstjenestens hundeførere og adfærdskonsulenter - HB er ved finde ud af hvordan 

disse grupper er geografisk fordelt over landet. 

I kreds 5 er der 7 adfærdskonsulenter. Der er 4 lokalforeninger, som ikke har adfærdskonsu-

lenter. 

Eftersøgere har vi kun 2 af begge i Svendborg. Der er brug for flere. 

Da der blev afholdt interessemøde om Eftersøgningstjenesten i Odense var der 15 interesse-

rede – 13 af disse hundeførere opstarter på modulkursus. 

 

about:blank


 

 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 

Friluftsrådet vil i samarbejde med DcH lave en lille film om ”Hund i naturen”. Filmen optages 

på træningsarealer på Vestfyn, hvor der både er strandeng, skov og marker.  

 

De 2000 hvalpepakker, som Agria har givet sponsorkroner til, er allerede brugt. 

 

Orientering fra kredsen: 

I foråret har der været en klage – en hund der ikke kom med i konkurrence da der var loft på 

antal tilmeldte. Udfordringen ved klubmodulet er at det ikke lukker når loftet for antal tilmel-

dinger er nået. Derfor kan man stadig tilmelde selvom loftet er nået. 

Klagen er blevet behandlet. 

 

Vandsøgshunde – Karin fra Odense har haft kontakt til politiet som har vandsøgshunde. 

Politiet har tilbudt at holde foredrag for 200 personer, hvilket giver ulighed for medlemsmøde. 

Der vil være brugerbetaling til leje af lokaler osv. Odense vil gerne stå for at arrangere det. 

Indbydelsen bør sendes til alle lokalforeninger, så alle medlemmer har muligheden for at 

melde sig til.  

 

Rally - Der er kommet et forslag fra Ringe. Da der er mangel på dommere på Fyn (der er kun 

1 dommer på Fyn), er der forslag om, at foreninger slår sig sammen og holder en ”fælles” lo-

kalkonkurrence. Klubmodul kan takle de lokale mesterskaber i et samlet stævne. 

Kredsbestyrelsen ser positivt på forslaget.  

 

Sponsorpleje – hvad kan vi gøre på kredsniveau. DCH får 150.000 kr. om året i sponsorstøtte 

fra Agria.  

Dem der har fået udleveret jakker (dommere) skal sørge for at bruge dem. 

Lokalforeninger kunne sørge for at have Agrias logo stående mere synligt på deres hjemmesi-

der.  

 

4. Info fra Kredskasserer 

På grund af Corona er regnskabet fra sidste år først lige blevet godkendt. 

Det endte med et lille underskud. 

Henrik gennemgår budgettet. 

En post som bl.a. har været med til at give et underskud, er leje af skovareal, som ikke har væ-

ret på budgettet før, og derfor bør budgetlægges næste år. 

Hvis man ser på det samlede regnskab, er der ingen bekymringer, men der er poster, som vi 

skal være opmærksom på, om der skal afsættes flere midler til på sigt. 

 

Henrik foreslår, at vi fremover bliver bedre til at præcisere regnskabet noget mere, så det kan 

ses, hvordan pengene bliver brugt. Det bliver dermed også nemmere at lave budgetopfølgning 

og se om budgettet skrider i løbet af året. 
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5. Info fra udvalgsmedlemmer 

 

Lennart (Dommerudvalg): 

Er kommet i gang med konkurrencerne. 

Flere konkurrencer kører med 1 dommersystem, hvilket gør at klubberne opfordres til at finde 

skrivere. 

Der søges stadig efter dommeraspiranter. 

 

 

Stig (Konkurrenceudvalg): 

Ringe måtte aflyse deres konkurrence og har fået lov at afholde en ny, som nu er blevet af-

holdt. 

Højme har fået lov til at udsætte deres konkurrence. 

 

Til dato er der 16 C-hunde, 27 B-hunde, 21 A-hunde og 5 E-hunde  

 

Det går generelt godt for kreds 5 – konkurrenceresultater er fine. 

 

 

Majbritt (Uddannelsesudvalg): 

2020 aspiranter er udskudt til 2021 på grund af Corona. 

Grundmodul 8 mangler at blive gennemført, men er nu fastsat til d. 26. juni. 

 

Tilmeldinger til overbygning:  

Meget få til rally 

Meget få til agility  

Rigtig mange til familiehunde. 

 

Der er et par stykker på grunduddannelsen, der mangler flere moduler end modul 8, så derfor 

arbejder Majbritt på, at de kan komme på modulerne i andre kredse, så de kan få færdiggjort 

grunduddannelsen. 

 

Derudover er der 2 på overbygningen fra 2019 som stadig mangler et modul, der arbejdes også 

på, at de kan få det i andre kredse. 

 

Lene (Næstformand):  

Intet nyt 

 

Jan (Webmaster): 

Det drøftes, at vi skal have Agria ind som sponsornavn på hjemmesiderne – Jan undersøger 

dette. 

Derudover drøftes det, at Agria bør ind i brevskabelonerne, så det fremgår mere i det, vi ud-

sender. 
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6. Sporlæggercentral – Færdiggørelse af oplæg fra Kredsbestyrelse 

Indkomne høringssvar fra lokalforeninger drøftet. 

Kredsbestyrelsen holder fast i tidligere udsendt oplæg. Sættes på som forslag til Kredsgeneral-

forsamling, så vi kan få en beslutning om ramme for sporlæggercentral. 

 

7. Kredsgeneralforsamling 

Fastsættelse af dato og afholdelsessted / forplejning:  

Kredsgeneralforsamlingen fastsættes til d. 10. juni kl. 19 i DCH Svendborg. 

 

Dagsordenen gennemgås. Kredsbestyrelsen har ikke behov for formøde. Sikre at beretninger 

er sendt til Lene forud for Kredsgeneralforsamling. 

Ved indkaldelse, bør der gøres opmærksom på, at vi mangler en suppleant for kredskassereren. 

 

8. Eventuelt: 

Udfordringer med eftersøgningsarealer til konkurrencer i flere lokalforeninger. Dommerudval-

get foreslår at kreds-skoven anvendes af lokalforeningerne vel vidende, at der bliver en læn-

gere køretid hjem til lydighedsøvelserne.  
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