
 

 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 4. maj 2022 

Mødet afholdes kl. 18.30 i klubhuset i Langeskov 

                                                                                             

 

Dagsorden 

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

                   B. Rasmussen, Lene Gjeding  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra Kredsbestyrelsesmøde d. 2. marts 2022 

Godkendt 

 

3. Info fra HB medlem / kredsformand 

Det er kreds 5, der har DM i Nordisk i 2023. Afventer at høre fra DcH-Nordfyn, om de vil 

byde ind på opgaven. 

 

Landsmøde – Efter landsmødet er der udskiftet kredsformand i kreds 1. Initiativfonden skal 

have ny formand. 

 

På Fællesmødet mellem Hovedbestyrelse og Udvalg var der en drøftelse af fremtidige DM-

arrangementer om bl.a. vidensdeling, så lokalforeninger får større støtte fra drejebogens ind-

hold. 

Gruppearbejde med fokus på Konkurrence- og Dommerudvalg i forhold til DcH programmet - 

Skal det være ét udvalg og så måske et Fælles udvalg med tværgående emner? Der arbejdes 

videre de to udvalg imellem om et fælles oplæg. 

 

Kontraktinstruktører blev drøftet – ud af konklusionen kan man se, at det ikke bliver en realitet 

som forslaget foreligger – Hovedbestyrelsen vil behandle konklusionen og evt. nye forslag. 

 

VIP-arrangementet – der var 32 tilmeldt og der er kommet flere positive tilbagemeldinger fra 

deltagerne.  

 

Takstændringer på kørsel - OBS på at der er blanketter, der skal tilrettes med den nye takst. 

 

Når der er disciplinærsager, skal vi huske, at vi har tavshedspligt i forhold til den viden, som vi 

får i Kredsbestyrelsen. 
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4. Info fra Kredskasserer 

Dommerkørsel - Ser fint ud, har brugt ca. 1/3 af budgettet 

Dommerudvalget nærmer sig budgettet – Vi har flere dommeraspiranter i år 

Kredsbestyrelsen – kursus for kredsens Eftersøgere var ikke i budgettet 

Konsulenter – endnu ingen udgifter i år 

Konkurrenceudvalg – kursus i beregnerprogrammet var ikke i budgettet 

Sporlæggere har brugt ca. halvdelen af deres kørselsbudget – (Det er et 1.års budget) 

Uddannelsesudvalget – ser fint ud. 

 

5. Info fra udvalgsmedlemmer 

 

Lennart (Dommerudvalg): Dommeraspiranterne har fået udleveret stopur, Weatherwriter. 

Udgiften er ikke med i budgettet. Kredsbestyrelsen finder at dette udstyr er en kredsudgift til 

dommere. 

 

Stig (Konkurrenceudvalg): Er kommet godt i gang. Fynsmesterskab – det er bestemt, at der 

skal være to hunde fra samme lokalforening for at stille et hold.  

 

Majbritt (Uddannelsesudvalg): Der har været problemer med at finde instruktører til Rally-

overbygning. Dorte har kontaktet landsuddannelsesudvalget om der var nogen fra andre 

kredse, der kunne undervise, men det har ikke givet noget resultat. Rally-overbygning forven-

tes gennemført i vintermåneder – Majbritt undersøger en mulig løsning, hvor hal indgår, så vi 

er uafhængig af vejret. 

 

Lene (Næstformand): Intet nyt 

 

Jan (Webmaster): Der har været afholdt kursus i beregnerprogrammet. Kursus i det nye klub-

modul blev udsat til efter DM, da klubmodulet ikke er helt klar endnu.  

 

6. Gennemgang af Forretningsorden for Kredsbestyrelsen i Kreds 5 

- Der står at bestyrelsesmøder primært afholdes om torsdagen. Dette ændres til onsdag. 

- Hele afsnit 3.A skal flyttes ud. Sættes på dagsordenen til næste møde med henblik på revi-

dering. 

- Afsnit 5 – Referat: Afsnittet vedrørende frister for udsendelse og tilbagemelding skal revi-

deres. 

 

7. Opdatering af Kreds 5 pjecen – tilbagemeldinger fra lokalforeninger 

Pjecen er ikke helt på plads endnu. Der mangler tilbagemelding fra nogle af klubberne- Henrik 

rykker for svar. Når pjecen er færdig, skal den trykkes og lægges på hjemmesiden. 

 

8. Eventuelt 
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Hvalpepakker – der er lavet hvalpepakker til alle lokalforeninger. Der er sendt mail til alle lo-

kalforeninger i kreds 5 om dette, men der er kun 4 foreninger, der har meldt tilbage. Forman-

den har valgt at sende hvalpepakker til alle lokalforeninger. Tak til ”hundeposten” – det var 

hurtigt og nemt at få sendt hvalpepakker rundt med konkurrencedeltagere / dommere. 

 

Henrik har fået en henvendelse om, at det er svært at finde bilag på hjemmesiden. Tilretning 

foretages – håber det letter tilgang til f.eks. Priser og takster. 
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