
 

 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 23. februar 2022 

Mødet afholdes kl. 19.00 i online 

                                                                                             

 
Referat 

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

                   B. Rasmussen, Lene Gjeding 

Afbud: Lennart Hummel 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra Kredsbestyrelsesmøde d. 25. januar 2022 

Godkendt 

 

3. Info fra HB medlem / kredsformand 

- Tilbagemelding fra sporlæggere 

 

- Kreds 5 pjecen trænger til at bliver opdateret. 

Pjecen indeholder bl.a. en oversigt over hvad de enkelte foreninger tilbyder, men de er me-

get forældet. Dorte undersøger hvordan den kan blive opdateret. 

Alternativt kan oplysningerne findes via hjemmesiden, men pjecen giver et bedre overblik. 

 

 

4. Info fra Kredskasserer 

Regnskabet gennemgået. Fremlægges på generalforsamlingen. 

 

Kopier i forbindelse med uddannelse. Kredsbestyrelsen henstiller til, at man skal minimere pa-

pirforbruget i forhold til både økonomi og natur. 

 

5. Info fra udvalgsmedlemmer 

 

Lennart (Dommerudvalg): Fravær 

 

Stig (Konkurrenceudvalg):  

Forslag til holdturnering – Punktet bliver drøftet på kredsgeneralforsamlingen. 
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 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 

Majbritt (Uddannelsesudvalg):  

Der kommer et efteruddannelseskursus d. 22. maj i Svendborg – leg med din hund. Det kom-

mer på klubmodulet, så man kan tilmelde sig den vej. 

 

Lene (Næstformand):  

Intet nyt 

 

Jan (Webmaster):  

Kursus i beregnerprogram - Der er 21 tilmeldte på beregnerkurset.  

 

Klubmodulets nye platform – Jan har fået det demonstreret, men det er langt fra færdigt endnu. 

 

 

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

Der er brug for at der er nogen der kan komme om eftermiddagen og hjælpe med at dække op. 

Der bliver derfor nedsat en arbejdsgruppe til dette. 

 

Henrik og Mai-Britt finder ud af hvad vi skal have og spise og får bestilt maden. 

 

Dorte handler ind. 

 

Der skal skrives ud til klubberne om der er nogen der kan bage en kage til arrangementet. Vi 

skal bruge 1 til 2 kagebagere til VIP-arrangementet. 

Derudover skal de finde en fra klubben der kan være behjælpelig med servicering/oprydning i 

løbet af dagen. 

Alle hjælper med at rydde op til slut. 

 

7. Gennemgå dagsorden til Kredsgeneralforsamling 24. februar 2022 

Dagsordenen gennemgået. 

 

8. Eventuelt: 

 

Næste møde: 2. marts 2022 kl. 18.00 
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