
 

 Kredsbestyrelsen, Kreds 5 
Formand Dorte Dabelsteen 
tlf.: 2138 7866, mail: kreds5@dch-danmark.dk   

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Kredsbestyrelsesmøde 23. november 2022 

Mødet afholdes kl. 19.30 online 

                                                                                             

 

Dagsorden 

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

                   B. Rasmussen, Lene Gjeding 

Afbud: Lene Gjeding 

Referent: Dorte Dabelsteen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

      Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra Kredsbestyrelsesmøde d. 12. oktober 2022 

      Godkendt 

3. Info fra HB medlem / kredsformand 

Der er afholdt møde mellem HB og udvalgsformænd d. 19. & 20. november 2022. Budgetlægning 

var et af de vigtige emner. Det er en udfordring, at den samlede Landsforening (HB og udvalg) 

planlægger budgetter, som ikke realiseres. Skal forsøge at ramme bedre fremadrettet. 

Betalte instruktører / undervisere: Der vil komme et nyt oplæg til drøftelse i de 6 kredse, hvorefter 

oplægget tilgår Landsmødet 2023. 

Strukturændring: Konkurrenceudvalg og Dommerudvalg udarbejder oplæg til de to nye udvalg: 

DcH-programudvalg og Fællesudvalg. Orienteringer er ved at blive udarbejdet. Strukturændringen 

forventes godkendt på Landsmøde 2023. 

Resultatbøger i DcH: overvejer en elektronisk udgave som erstatning for de små papirbøger. Der er 

ved at blive samlet materiale til udarbejdelse af en kravsspecifikation. 

DcH-Bladet: Udvalget mangler to medlemmer.  Udbred gerne budskabet. 

Forsøg på at gøre Landsmøderne mere levende / interessante ved at udvalgene præsenterer deres ar-

bejde: Brugshundeudvalget i 2023 

Overnatningsregler i DcH: 2½ time eller 250 km 

Påføre sponsorer ved udprint af konkurrenceprogrammer: Undersøges om beregnerprogrammet kan 

automatisere dette. 
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Rallyudvalg overvejer Holdturneringer i DcH. Vi kender det fra DGI-turneringer, hvor Kreds 5 har 

gode erfaringer – Kreds 5 afventer et oplæg men er interesseret – forventer, at vi ved et sådant tiltag 

kan få flere begyndere i konkurrence. 

 

4. Info fra Kredsskasserer - kredsens saldobalance på udvalgsområder – herunder vurdering af 

prissætning 2023 for grunduddannelse og overbygninger 

Budgetbalance gennemgås. Fokus lægges på uddannelsesområdet. Kredsbestyrelsen beslutter, at 

pris for grunduddannelse til instruktører fastholdes i 2023 på 2000 kr. Enkeltmoduler på grundud-

dannelse fastholdes ligeledes på 300 kr. Der prisreguleres på Rallyoverbygning til 2000 kr. fra ef-

terår 2023. Ligeledes hæves priser for enkeltmoduler på alle overbygninger til 400 kr. pr modul fra 

efterår 2023 

5. Info fra udvalgsmedlemmer 

 

Lennart (Dommerudvalg): drøftelse af forslag fra Dommerudvalg i forhold FM (punktet udsat) 

Der gennemføres aspirantdag d. 27. november. Dommerseminar 29.01. (DcH Langeskov), 

4.02.2023 sted? Dommerprøve DcH-Program i Svendborg 6.,7. og 8. oktober 2023. Kredsbe-

styrelsen er interesseret i et budgetoplæg. 

 

Stig (Konkurrenceudvalg): årets konkurrenceaktiviteter 2022 

Stig redegør for antal hunde i de enkelte discipliner og fremlægger konkurrencekalender 2023. 

Overveje sammen med Kredsrådet d. 24. november, hvorvidt antal af konkurrencer i Kreds 5 

vurderes passende. 

Kredsrådet inddrages i fastsættelse af deltagergebyr konkurrencer 2023. Husk Hoopers. 

 

Majbritt (Uddannelsesudvalg): - Henvendelse til Kredsbestyrelsen fra Kredsinstruktører (bilag 

fremsendt på mail 8.11.22) 

Kredsinstruktørers henvendelse drøftes. Der indkaldes til dialogmøde mellem Kredsinstruktø-

rer og Kredsbestyrelsen d. 6. december kl. 19.00 i DcH Langeskovs klubhus. 

Tilmelding til grunduddannelse 2023 via Klubmodul – aspiranten skal selv tilmelde sig. 

Uddannelsesudvalget træffer afgørelse om dispensation i forhold til fravær og opstart på over-

bygning / gennemført uddannelse. Afgørelse træffes af udvalget efter en drøftelse med under-

viser. 

Der mangler underviser modul 1+2, undersøge i andre kredse. 

Grunduddannelsens modulbeskrivelser lægges ned på Kreds 5´s hjemmeside. 

 

Lene (Næstformand): Fraværende. Der skal indkøbes års t-shirt 2023. Kredsbestyrelsens med-

lemmer fremsender str. og tekst til Lene. T-shirt påføres ”Kredsbestyrelsen Kreds 5 og navn” 

på venstre side af brystet. 

 

Jan (Webmaster): Superbrugerkursus i Klubmodul 30. november. Jan deltager. 

Jan vil forespørge sekretariatet vedr. datoer for kurser februar / marts 2023 i Klubmodul 
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Der indlægges link til Håndbogen på Kredsens hjemmeside. Opfordrer lokalforeninger til at 

gøre det samme. 

 

 

6. Drøftelse vedr. evt. VIP-arrangement 2023  

Forespørge Kredsråd om VIP-arrangement skal gennemføres i 2023 

 

7. Planlægning af Kredsrådsmøde 24. november 2022 

Dagsorden gennemgås  

 

 

8. Eventuelt 

Kreds 5 Pjecen er ved at blive trykt 

 

 

Næste møde d. 25. januar 2023  


