28-09-2018
Referat af Kredsbestyrelsesmøde onsdag den 19. september 2018, kl. 19.00 i Hadstens klubhus.
Formand Jørgen Randa, Kredsnæstformand/sekretær Dorthe Dalgaard Nielsen, Kasserer
Bent Pedersen, Formand Uddannelsesudvalg Anne Wedel, Formand for Dommerudvalget
Joan Elgård Jensen.
Dagsorden:
Tilføjelse til dagsordenen:
Hvordan kan det gøres attraktivt med hverv i kredsbestyrelsen?
1) Opfølgning på referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde 15. maj 2018, herunder drøftelse af struktur på møderne specielt med henblik på, hvad der skal skrives i referaterne.
Konkurrencetilmelding, herunder betaling af startgebyr ved tilmelding. Afventer hovedbestyrelsen.
Formand Jørgen Randa udtrykte, at fællesarrangementet i Ålborg Zoo sidste år var at
foretrække fremfor arrangementet i Givskud Zoo i år.
2) EDB-ordning.
Det indskrives i kredsmappen, at webmaster bevilges 500,00 kr. halv årlig til EDB.
3) Kreds pokaler.
Kasseren bestiller kredspokaler for år 2019 og 2220.
4) Kreds Formanden.
I hovedbestyrelsen var der blevet holdt et web-møde og næste møde afholdes den 13.
oktober, hvor der blandt andet skal drøftes nosework.
5) Kasseren.
Regnskab blev gennemgået samt medlemstal.
Årlig dommer møde på Hørning Kro, Det blev diskuteret, hvorvidt om det var et møde
kun for DcH dommere eller om øvrige dommere også skal deltage. Rally, Agility og
nordisk.
Himmerlandsgården kan økonomisk fremstå som pulje i kredsens økonomi. Kredskasser følger op på denne opgave.
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6) Uddannelsesudvalget.
Manglende betaling for overbygning fra nogle lokalforeninger, kan måske skyldes at liste/faktura er svær at overskue. Dette bliver tilrettet.
Grønne og Røde uddannelses bøger er en udgift som kredsen står for.
God tilslutning til Lea Nor den 7. oktober din hund afspejler sig.
Ekstra udgifter i forbindelse med uddannelse af kredsinstruktører aspiranter.
Der vil snareste udkomme et nyhedsbrev fra uddannelsesudvalget.
Bevilling af 2 kurser til Anne Wedel.
7) Dommerudvalget.
Orientering om, at DcH hundefører og hund i 10 år i træk har været deltager ved DcH
DM.
12. – 13. oktober dommerprøve.
30. oktober dommermøde.
Orientering om 4 protester.
Statistik for C hunde i konkurrence året 2018 på baggrund af forespørgsel fra Carsten
Niel-sen, DcH Vejle. Statistikken vedhæftes referatet.
Statistik skal udarbejdes for A og E. Dette kan blive drøftet på et formandsmøde. Jørgen Randa finder en dato og indkalder til mødet.
Rettelser/tilføjelser til konkurrenceprogrammet.
8) Hvordan kan det gøres attraktivt med hverv i kredsbestyrelsen?
Jørgen Randa tager forslag om kontingent fritagelse for kredsbestyrelsesmedlemmer
med på kredsrådsmøde, torsdag den 4. oktober 2018.
9) Himmerlandsgården, herunder at udvalget årligt deltager på et kredsrådsmøde. Næstformanden/sekretær kommer med et forslag.
Punktet udsat.
10) Eventuelt.
Administrator for facebooksiden skal ændres til næstformanden og webmaster.
4. oktober 2018 kredsrådsmøde, konkurrence kalender (torsdag).
22. oktober 2018 ex. ordinært kredsbestyrelsesmøde (mandag).
19. november 2018, kl. 18.00 kredsbestyrelsesmøde med webmaster. (mandag)
15. januar 2019 kredsbestyrelsesmøde (tirsdag).
20. februar 2019 kredsgeneralforsamling (onsdag)
14. marts 2019 kredsrådsmøde (landsmødet) (torsdag)
16. marts 2019 Landsmødet (lørdag).
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