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Kredsbestyrelsesmøde onsdag 24. august 2022 

Mødet afholdes online kl. 20.00  

                                                                                             

 

Referat 

Deltagere: Dorte Dabelsteen, Henrik Bøgelund, Lennart Hummel, Stig Hansen, Jan              

                   B. Rasmussen, Lene Gjeding 

Afbud: Majbritt Bak og Lennart Hummel 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra Kredsbestyrelsesmøde fra mødet d. 04.05.2022 

Godkendt 

 

Bemærkninger til referatet: 

- Nordfyn byder ind på Nordisk DM 2023 

- Initiativfonden har endnu ikke fundet dato, så de kan konstituere sig med formand.  

 

3. Info fra HB medlem / kredsformand 

Opsamling efter Landsmødet: 

a) Betaling for undervisning i DcH / opfølgning på ”kontraktinstruktører”. På baggrund af til-

bagemeldinger fra Landsmødet er et nyt udkast på vej. Hovedbestyrelsen vil inddrage 

Landsuddannelsesudvalget og sikre materiale til næste Landsmøde 

b) Initiativfonden har fået flere nye medlemmer og der afventes et konstituerende møde, hvor 

der skal vælges formand (dato-besvær over sommeren) 

c) Natur-nationalparker og de nye parkers betydning for DcH: De to steder i Kreds 5 Fyn / 

Langeland som var i spil, er begge for små for nuværende. Ser ud til at det kun er Midtjyl-

land, som får udfordringer. Der vil pågå en drøftelse med Naturstyrelsen om erstatnings-

arealer til hundetræning til berørte Dch-foreninger 

d) Konsulentuddannelse og Kredsinstruktøruddannelse opstarter i efteråret 

e) Forårets Fællesmøde mellem Udvalg og Hovedbestyrelse: 

- Drøftelse af afholdelse af DM – stort på arealkrav / antal hjælpere. Svært for lokalfor-

eninger at byde ind på hele opgaven, så der er behov for, at flere foreninger går sam-

men om opgaven. Evt. skal kredsen spille en stærkere rolle. I 2023 er DM i Kreds 3 

- Væsenstest foreslået af Brugshundeudvalget generelt ved konkurrencer i DcH - blev 

drøftet. Hovedbestyrelsen vil foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af 

konkurrencerelaterede udvalg 
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- Dommerudvalg og konkurrenceudvalg drøfter struktur. Evt. sammenlægning af de to 

udvalg og suppleret med et DcH-programudvalg. Der forventes et oplæg til næste 

Landsmøde 

 

4. Info fra Kredskasserer 

Status over budgettet – det ser generelt fint ud. Det ser ud til, at udgifterne samlet set holder 

sig inden for budgettet. 

Medlemstallet er pt på 1.191 medlemmer. 

 

 

5. Info fra udvalgsmedlemmer – vurdér behov for kommende fokusområder 

 

Lennart (Dommerudvalg): Fraværende 

 

Stig (Konkurrenceudvalg):  

Fyensmesterskaber: 

Agility afholdes d. 11. september i Højme – Dorte køber blomster 

Rally og E-klassen afholdes på Vestfyn d. 9. oktober - ? 

C, B og A afholdes på Vestfyn d. 30. oktober – Jan køber blomster 

 

Udmelding om hvem der er udtaget til DM: 

4. september i Langeskov (A og C) – Stig kommer fra konkurrenceudvalget. 

11. september i Kerteminde (B og E) – Jan kommer fra konkurrenceudvalget.  

 

Stig stopper i kreds 5 efter næste kredsgeneralforsamling, så vi skal reklamere for 1 plads i 

kredsens konkurrenceudvalg. 

 

Majbritt (Uddannelsesudvalg): Majbritt har fremsendt status over grunduddannelse og over-

bygninger 2022. Anja deltager på Kredsrådsmødet. 

 

Lene (Næstformand):  

Intet nyt 

 

Jan (Webmaster): Status Klubmodul / kurser 

Der er ikke noget nyt vedrørende kursus i klubmodulet - afventer tilbagemelding fra Klubmo-

dul vedrørende dato 

 

6. Færdiggørelse af Forretningsorden for Kredsbestyrelsen i Kreds 5 

      Punkt 2 – linjen med at møder fortrinsvis skal ligge på en bestemt dag tages ud.  

Hele punkt 3a skal tages ud og ligge i mappe for sig selv offentligt. 
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Under referater står der en masse frister i forbindelse med udsendelse af referater. Dette æn-

dres til, at det tilstræbes, at referatet er offentliggjort efter 14 dage. 

 

Skrivelser der sendes til Kredsråd osv. Tages ud, så der ikke skal sendes til kredsbestyrelsen 

først. 

 

7. Opdatering af Kreds 5 pjecen – tilbagemeldinger fra lokalforeninger 

Der er udarbejdet et udkast til en pjece på baggrund af det, der er modtaget fra lokalforeninger. 

Henrik tager den med på Kredsrådsmødet, hvor klubberne får den til gennemsyn, så de kan 

komme med bemærkninger eller rettelser, inden den bliver endeligt udgivet. 

 

8. Gennemgang af dagsorden til Kredsrådsmøde 25. august 2022  

Dagsordenen gennemgået 

  

 

9. Eventuelt 

Hvem styrer kreds 5´s facebookside? Det er Arne Honore, Marianne Madsen og Stig, som står 

som administratorer. 

Kredsbestyrelsen overvejer at tage administratorrollen på Kreds 5´s facebookside. Henrik og 

Jan tilbyder at overtage administrator-opgaven – drøftes med nuværende administratorer. 

 

Vores fanebærer Anders Larsen har bekræftet, at han også i år står til rådighed som fanebærer 

under DM. Da det er 2 dage med lang transporttid undersøges om vores fanebærer vil over-

natte på Sjælland. 

 

 

MØDE I KREDSBESTYRELSEN D. 12. 10. 2022  
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