29-05-2018
Referat af Kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2018, kl. 19.00 i Hadstens klubhus.
Formand Jørgen Randa, Kasserer Bent Pedersen, Formand Uddannelsesudvalg Anne Wedel, Formand Dommerudvalg
Joan Elgård Jensen. Dommercentralen Torben Næss Schmidt (gæst).
Afbud fra Næstformand/kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen
1) Opfølgning på referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde den 19. marts, herunder drøftelse af struktur på møderne specielt med henblik på, hvad der skrives i referaterne.
Næstformand/sekretær kommer med forslag.
a) Næstformanden ikke var til stede, punktet tages med til næste kredsbestyrelsesmøde den 19. september
b) Der er dog enighed om ar referaterne skal være fyldestgørende med mere åbenhed, så menigmand får indsigt i hvad
der diskuteres og besluttes på møderne, bortset fra evt. personsager.
2) Konkurrence tilmelding i kredsen. Se kredsmappen 4-6 og 4-7.
a. Hovedbestyrelsen har fokus på de forskellige udfordringer vedrørende konkurrence tilmelding og arbejder på at forbedre disse både for konkurrenceudøvere og arrangører.
b) Flytning og ansøgning om afholdelse af ny konkurrence efter at årets konkurrence/aktivitetskalender er planlagt, skal
altid godkendes af kredsbestyrelsen.
3) Statistik på antallet af deltagende C-hunde i konkurrencer. Dels for at undersøge behovet og dels for en hjælp
til de lokalforeninger som har ønske om at afholde konkurrencer. Forslag fra Carsten Nielsen, DcH Vejle.
a) Joan Elgård Jensen er i fuld gang med at indsamle disse oplysninger. Statistik kan først fremlægges efter konkurrence sæsonen er slut.
4) Kredsformanden.
a) Informerede om den nye persondatalov, information vedrørende er udsendt til alle lokalforeningsformænd
Er der spørgsmål vedrørende denne, kontakt gerne kredsformand Jørgen Randa
5) Kasseren.
a) Regnskabet ser fornuftigt ud. Kontingentindtægt pr. 7. maj, 84% af det budgetterede
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b) Himmerlandsgården: Regnskabet for 2018 er endnu ikke endelig afsluttet, det forventes at give et overskud.
c) Himmerlandsgården: Der bliver oprettet en særlig konto så et evt. overskud øremærkes til brug for hundeførerweekenden fremadrettet.

c) Opfordring til at være omhyggelig med udfyldelse af afregnings bilag. Især hvis det er håndskrevet og indscannet kan
det være en udfordring at tyde skriften.
6) Uddannelsesudvalget.
a) Der udsendes et nyhedsbrev fra udvalget
b) Sporlæggerkursus og Klar-Parat kurser planlægges og afholdes af udvalget som hidtil. Der er et nyt 2dagssporlæggerkursus på trapperne. Klar-parat aften afholdt for 22 deltagere.
c) Fællesarrangementet i Givskud Zoo den 30. juni, ca. 25 deltager i dette arrangement.
d) En foreningsleder har gjort os opmærksom på at det ikke er særlig attraktivt at byde ind som vært på IGU overbygninger med et lille antal aspiranter og det er vi helt enige i.
Kredsbestyrelsen har godkendt at der fremadrettet afregnes for minimum 10 deltagere.
7) Dommerudvalget.
a) Alle dommere er bevilget ekstra Identitetskort
b) Alle dommere er bevilget nye Stopure
c) 2 aspiranter indstilles til Dommerprøve senere på året.
d) Retningslinjer vedr. afholdelse af kreds/landskonkurrencer i klasserne C-B-A og E opdateres og indsættes i kredsmappen.
e) Emnet dommer mangel bliver diskuteret ved alle kredsbestyrelse – kredsrådsmøder, uden at der sker det store.
Kredsbestyrelsen stiller flg. forslag: Dommer uddannelsen, den teoretiske del – afvikles fremadrettet som landsdækkende kurser, praktikken tages i de specifikke kredse. Det er samme model der bruges til uddannelse af Kredsinstruktører.
Denne model vil sikre en ensartet landsdækkende uddannelse
Formanden for Dommerudvalget Joan Elgaard Jensen tager forslaget med til Landsdommerudvalget, vi håber at det
bliver godt modtaget.
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8) Kredsmappen 1-5
Punktet udsat til næste møde.
9) Himmerlandsgården, herunder at udvalget årligt deltager på et kredsrådsmøde. Næstformand/sekretær kommer med et forslag.
a) Himmerlandsgården blev afviklet helt i samme ånd som tidligere hvilket glæder Anne Wedel rigtig meget. Der var styr
på tingene og weekenden forløb i en livlig stemning og selvfølgelig i hunde venligt vejr.
b) Bestyrelsen planlægger et evalueringsmøde snarest.
c) Formand for Himmerlandsgårdens bestyrelse Lena Katrine Berg deltager gerne i et årligt kredsrådsmøde, hvis der er
et ønske herom og et formål med det.
d) Vi tager punktet med til næste kredsbestyrelsesmøde hvor vi ved samme lejlighed vil drøfte hvordan det kan gøres
mere attraktivt at have kredshverv.
10) Informationsaften for nye bestyrelsesmedlemmer, herunder planlægning af møde i 2019.
a) 7 forskellige foreninger benyttede tilbuddet. De fremmødte gav udtryk for at mødet var relevant og de havde fået
mange spørgsmål besvaret.
b) Informationsaften 2019 afholdes mandag den 4. marts.
11) Eventuelt.
Intet
Referent Anne Wedel
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