
 

 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. januar 2021 

Mødet afvikles online kl. 19.00 

Referat                                                                                                

 
 

Deltagere: Dorte Dabelsteen, Henrik Bøgelund, Lennart Hummel, Lene Gjeding, Jan              

                   B. Rasmussen 

 

Afbud: Majbritt Bak og Stig Hansen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra Kredsbestyrelsesmøde d. 26. november 2020 

Tilføjelse – Flemming Ålund vil gerne være kredsrepræsentant for Nordisk Udvalg 

 

3. Konsulenternes arbejde i Kreds 5. Kredskonsulent Dorthe Larsen er inviteret til delta-

gelse i mødet. 

Dorthe Larsen viser og gennemgår statistik over det der er indrapportere fra konsulenterne. De 

cases som de har. 

Statistikken viser udviklingen fra 2018 til 2020. 

 

Hvad kan kredsbestyrelse gøre for at understøtte konsulenternes arbejde på Fyn: 

Penge til flere kurser/uddannelse. 

Blive mere synlige på kredsplan/på møder, for at forbedre samarbejdet mellem foreningerne 

og kredskonsulenterne.  

Samarbejde på tværs af klubber, så de også bliver brugt i de klubber der ikke har nogle kreds-

instruktører. 

 

Dorthe Larsen forslår et møde for alle medlemmer i DCH for at fortælle hvem konsulenterne 

er og hvad de kan bruges til. 

Eller et foredrag/informationsaften for lokalinstruktørerne. 

 

Der forslås en ”byttehandel”, så hvis konsulenterne får penge til et ekstra kursus om året, så 

kan konsulenterne ”betale tilbage” ved at afholde et foredrag for foreningerne og give ud af 

den viden de har fået. 

Konsulenterne vil gerne have mulighed for, at de kan søge om flere penge end dem der er af-

sat, hvis der bliver behov for det. 

Dorthe Larsen skal sende et overslag over hvad sådan et kursus ca. koster. 

Tak til Dorthe for orientering og deltagelse i Kredsbestyrelsesmødet       
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4. Info fra HB medlem / kredsformand 

De strategigrupper HB har arbejdet i, arbejder de stadig med.  

Kontingentstrukturen, kan måske allerede træde i kraft 2022, så vi kan få løbende kontingen-

ter. Der forventes oplæg til Landsmødet. 

Der arbejdes i et idekatalog om betalte instruktører og et nyt navn til DcH-programmet. 

Medlemstallet - vi har kun mistet 278 medlemmer på landsplan. 

Rallyudvalget har tidligere haft et samarbejde med DKK om øvelser og dommere, men det er 

sat på pause, da DKK arbejder meget med nordisk som DcH ikke helt er med på. 

Agilityudvalget har arbejdet med mulighed for onlinekonkurrencer. 

HB har arbejdet i, hvordan der tages imod nye programmer. Der er nedsat en lille arbejds-

gruppe til at udforme en procedure. 

Skovarealet – der har været arrangeret træning for A og E hunde. Blev dog aflyst pga. Corona.  

Eftersøgningstjenesten har gennemført grundkursus online. Der var flere med fra kreds 5. 

Grundkurset vil blive gentaget, hvor flere fra Kreds 5 forventes at deltage. 

Helle Bødtker (Svendborg) har sagt ja til at fungere som kredseftersøger. Hun vil lave noget 

fælles træning for de hunde, der har været på grundforløb sammen med Flemming Ålund og 

Johnny Voss. 

Henvendelse fra formanden i DcH-Odense vedr. politihunde, der kan søge i vand. Tænkt som 

indlæg på VIP-aften eller et kredsrådsmøde – afventer at det er muligt at planlægge – måske 

august? Dorte melder tilbage til Karin. 

 

5. Info fra udvalgsmedlemmer 

Lennart (Dommerudvalg):  

Alt er sat i bero pga. Corona. Har kun fået én henvendelse vedrørende at komme i gang med 

dommeruddannelsen.  

 

Lene (Næstformand): Intet nyt 

 

Henrik (kredskasserer):  

Fremviser regnskabet for 2020 

Det udviser et overskud på 20.500 kr. 

 

Der bør sættes ca. 8.000 kr. af på budgettet til dommerudvalget, da deres dommerudflugt/ar-

rangement er en tilbagevendende post.  

 

Drift – leje af skoven er sat under drift. Drift skal derfor budgetteres lidt højere fremover. 

 

Gaver og blomster – der ligger en udgift til Fynsmesterskaberne, som også bør på budgettet 

fremover. 

 

Overskuddet kommer primært af, at der ikke er brugt ret meget på kørsel og møder, pga. Co-

ronasituationen. 

 

Medlemmer Kreds 5: 
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Vi er gået 18 medlemmer tilbage i alt. 

Tilfredsstillende når vi ser i forhold til Coronasituationen. 

 

6. Kredsgeneralforsamling 

Ordinær mødedato 25. februar 2021 – udsættelse forventes 

Dagsordenen gennemgås og tilpasses. 

 

Majbritt i Uddannelsesudvalget mangler vi endelig tilbagemelding på om hun modtager gen-

valg - Dorte tager kontakt for afklaring. 

 

Dagsordenen skal sendes ud 14 dage før – så det er primo februar. 

Vi udskyder Kredsgeneralforsamling, indtil det er muligt forsvarligt at afholde den inden for 

de retningslinjer myndighederne udmelder. 

Flere lokalforeninger har udskudt deres. Det vil være hensigtsmæssigt at lokalforeninger afhol-

der deres generalforsamlinger før Kredsgeneralforsamlingen. Kredsbestyrelsen følger situatio-

nen- 

 

Lennart, Stig, Dorte og Majbritt udarbejder beretninger. 

 

7. Hjemmeside og kredsmappe. Webmaster ønsker en drøftelse 

Hjemmesiden DCH kreds 5: 

Det drøftes, hvad der ligger under de forskellige mapper. 

 

Kredsmappen: 

Der ligger en del som ikke er bearbejdet / redigeret 

Mappen ”Kredsbestyrelsen”, som ligger i kredsmappen, gennemgås og opdateres. 

Mappen ”Lokalforeninger”, som ligger i kredsmappen, gennemgås og opdateres. 

Mappen ”Kredsen” gennemgås og opdateres. 

 

Der skal nogle flere ting ind på hjemmesiden, ikke som PDF, men direkte på hjemmesiden. 

 

Jan sørger for at opdatere. 

 

8. Sporlæggercentral – drøftelse 

Hvis det er lokalkonkurrencer, skal man selv betale for sine sporlæggere. Oplægget er for 

sporlæggere identisk med de regler, som gælder for dommere. 

Når vi nærmer os generalforsamlingen kan Kredsbestyrelsen mødes og samle sammen på til-

bagemeldingerne fra lokalforeninger.  
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9. Eventuelt: 

Mødedatoer for 2021: 

Generalforsamlingen d. 25. februar 2021 (udsat på ubestemt tid) 

Landsmøde d. 20. marts 2021 

Kredsbestyrelsesmøde d. 11. marts 2021 

Kredsbestyrelsesmøde d. 6. maj 2021 

Kredsbestyrelses- og Kredsrådsmøde d. 26. august 2021 

Kredsbestyrelsesmøde d. 21. oktober 2021 

Kredsbestyrelses- og Kredsrådsmøde d. 25. november 2021 

 

Jan: Forespørger om Kredsinstruktører skal på kreds 5 hjemmesiden med navn og tlf. 

 Jan hører Kredsinstruktør Dorthe Larsen, hvad de syntes.  

 

Henrik: Kasserer kurset er ikke blevet til noget endnu pga. Corona. 

 Udskydes til det er muligt at afholde. 

 

 

 

  

  

about:blank

