
 

 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  

25. januar 2022 kl. 18.00 i DcH Langeskovs Klubhus 

                                                                                             

 
Referat 

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

                   Lene Gjeding 

Afbud: Stig Hansen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra Kredsbestyrelsesmøde d. 24. november 2021 

Godkendt 

 

3. Info fra HB medlem / kredsformand 

Certificerede kontraktinstruktører:  

Emnet vil blive drøftet i de 6 kredse forud for Landsmødet, hvor der ligeledes vil blive en 

drøftelse af emnet. Landsformand Annette Lunau deltager på Kreds 5`s møde den 24. februar, 

hvor emnet stilles til drøftelse efter Generalforsamling. 

Opfølgning på foreningsudviklingskurserne:  

Der er en ekstra mulighed for lokalforeningsbestyrelsesmedlemmer og 

kredsbestyrelsesmedlemmer fra alle 6 kredse for deltagelse den 9. og 10. april på Fjeldsted 

Skovkro. Sekretariatet indkalder. Tilmeldingsfrist 20. marts. 

Kursus i Ny Klubmodul (ny platform):  

Kursus for superbrugere den 9. februar og webinar for andre 16. og 21. februar – følg med på 

lands-hjemmesiden. 

Rullende kontingent og nedlæggelse af Landskasserer:  

Medfører behov for vedtægtsændringer. HB kommer med forslag til Landsmødet. 

DcH reklamesæt til hver kreds er hjemkøbt men ikke modtaget endnu 

Kredskonsulent har forespurgt om overførsel af ikke forbrugt økonomisk bevilling til kursus 

fra 2021 til 2022. Bevilliget. Kredskasserer tager kontakt til Kredskonsulent. 

Ny Kredskonsulent:  

Kredsbestyrelsen har godkendt konsulent Dorte F. Olesen, DcH Brenderup som 

kredskonsulent. 
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Landsudvalget for konsulenter har fået nyt medlem fra Kreds 5:  

Konsulent Inger-Marie B. Antonsen, DcH Vestfyn. 

Mødeafholdelse 2021 registreret på forskellige destinationer:  

Kredsrådenes møder vil også i 2022 afholdes på skift mellem lokalforeningerne, hvor det er 

muligt at rumme de inviterede deltagere. 

Nosework – vedr. udlevering af resultatbøder:  

Drøftet. Kredsbestyrelsen anbefaler, at lokalforeninger er behjælpelig med udlevering af 

Resultatbog til den nye disciplin Nosework til kendte hundeførere, hvor man kan stå inde for 

såvel hundefører som hund. De hundefører som anmoder om resultatbog har typisk gået til 

træning i Nosework hos DKK eller hos private udbydere, da DcH først nu begynder at udbyde 

Nosework. Hvis hundeførere anmoder om overflytning af anciennitet fra DKK, kan 

lokalforeningen evt. være behjælpelig med kontakten til Nosework udvalget, som har 

kompetencen til dette. 

4. Info fra Kredskasserer 

Regnskab gennemgået. Se bilag. 

 

5. Info fra udvalgsmedlemmer 

Lennart (Dommerudvalg):  

Dommeruddannelse 

Sonja Würth er kommet i udvalget som sekretær. 

De 5 nye dommeraspiranter er kommet godt i gang.  

Der er seminar for dommerne d. 30.01.2022 i DcH Langeskov. 

 

Sporlæggerudvalg 

Infomødet blev aflyst, da der ikke var ret mange tilmeldte.  

Der bliver skrevet til klubberne, at de sporlæggere, der vil hjælpe klubberne på Fyn, skal 

melde tilbage med deres mail og tlf.nr. De vil blive skrevet på en liste, så lokalforeningerne 

ved, hvem de kan kontakte, hvis de har brug for en sporlægger. 

Det anbefales, at de lokale foreninger afholder sporlæggerkurser i klubberne, for dem der er 

interesseret. 

 

Stig (Konkurrenceudvalg):  

Der er behov for justering af beregning ved FM 

 

Majbritt (Uddannelsesudvalg): 

Der er startet 16 nye på grunduddannelsen. 

Uddannelsesudvalget har søgt om at få en printer, da de selv skal til at printe f.eks. 

uddannelsesbeviser og andet materiale i forbindelse med uddannelse – denne er bevilget. 

D. 12. og 13. februar er der seminar for alle kredsinstruktører og uddannelsesudvalg. 
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Lene (Næstformand):  

Intet nyt 

 

Jan (Webmaster):  

Kursus i Beregnerprogram – 12. marts i Brenderup (tilmelding under kredsevent) 

Klubmodul for instruktører – Jan finder en dato og sted.  

Klubmoduls nye platform – Der er ikke kommet noget endnu. 

 

6. Drøftelse og planlægning af VIP-arrangement 24. marts 2022: 

Vi har en aftale med Torben Stenstrup, som holder et par timers oplæg. Sted: Frørup 

forsamlingshus. Dato: 24. marts 2022 kl. 17.15 til ca. 21.30. Kredsen er vært. Lokalforeninger 

var i 2020 behjælpelig med kagebagning og frivillige hænder under middagen. 

Indbydelsen udarbejdes snarest. 

 

7. Oprettelse af ”interessegrupper”? 

Drøftet behov for kredsinteressegrupper indenfor de discipliner, som ikke på nuværende 

tidspunkt er under et kredsudvalg. 

Punktet tages med på et kredsrådsmøde. 

 

8. Planlægning af Kredsgeneralforsamling 24. februar 2022 

Beretninger sendes ud sammen med regnskab før generalforsamlingen. 

Beretningerne skal sendes senest d. 10. februar til sekretæren. 

Landsformand Annette Lunau deltager på mødet med drøftelsespunkt vedr. Certificerede 

kontrakt-instruktører.   

9. Årets mødekalender 2022 

23. februar - kredsbestyrelsesmøde (online)  

24. februar - kredsgeneralforsamling 

2. marts - kredsbestyrelsesmøde 

10. marts – kredsrådsmøde (før landsmøde) 

19. marts - landsmøde 

4. maj - kredsbestyrelsesmøde 

24. august - kredsbestyrelsesmøde (Online) 

25. august - kredsrådsmøde 

12. oktober - kredsbestyrelsesmøde 

23. november - kredsbestyrelsesmøde (online) 

24. november - kredsrådsmøde 

25. januar 2023 - kredsbestyrelsesmøde 

23. februar 2023 - kredsgeneralforsamling 
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10. Eventuelt: 

Intet 

Næste møde: Online Bestyrelsesmøde 23. februar 2022 kl. 19.00 
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