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      04-12-2022 
 
 
Referat af kredsbestyrelsesmøde torsdag den 17 november 2022 kl. 18.00 på Nilles Kro. 
 
Dagsorden: 
Tilføjelse til dagsordenen: 
Opfølgning på referatet fra sidste møde: Hvordan skal kredsrådsmøderne forløbe? 
Kredsrådsmøder holdes ude. 
Vi skal blive bedre til at adskille dagsordenspunkterne. 
På møderne skal vi have en uvildig dirigent. 
 
Vi opfordrer til at møderne holdes i en ordentlig tone. 
Og at tale rækken holdes 
Når man har ordet, rejser man sig op, siger sit navn og hvor man kommer fra. 
Man respekterer hinandens meninger om tingene. 
 
Fokus på fællesskabet og det gode samarbejde. 
 
Webmaster Kurt Espensen deltager under punkt 1. 
Afbud fra Kurt. 

 
1) Kreds 3 hjemmeside ved Kurt Espensen. 

Der holdes online kursus i klubmodul for superbrugere den 30. november 2022, kl. 17.00 til 18.00. 
Superbruger i kreds 3 for hjemmesiden er Kurt Espensen og Anne Wedel Er tilmeldt klubmodulkursus 
med henblik på at blive superbruger for EVENT 
Vi mangler superbrugere i regnskabsdelen og administratordelen/Hold/konkurrencer m.m. 
Der udarbejdes et opslag som sendes rundt til medlemmerne. 
 

2) Nyt fra Formanden. 
Orientering om at der holdes møde mellem hovedbestyrelsen og udvalgene i weekenden den 19. – 
20. november 2022. 
Vedrørende karantæne, kan det være vanskeligt at styre, når hundefører har 2 resultathæfter. 
Kreds 1 søger ny kredsformand fra 2023. 
 

3) Budgetforslag for næste år for udvalg, herunder Himmerlandsgården. 
Gennemgang af budget for år 2022 i forhold til 2.500 medlemmer med følgende tilføjelser sporlægger-
centralen tilføjes med et budget på 10.000 kr., Nosework tilføjes under konkurrencer. Budgettet god-
kendt. I forbindelse med DM 23 oprettes der en særskilt konto. 
Uddannelsesudvalgets budget godkendt.  
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4) Dommerudvalget. 

Det blev besluttet at udlevere hæftet DcH programmer på DcH overbygningen ifm. modulet konkurren-
cevejledning.  
Orientering om at der er holdt fællesdommermøde omkring spørgsmål til bedømmelser i kredsen. 
Der holdes C-konkurrence prøve dag, søndag den 19. marts 2023 tilmelding på EVENT i klubmodul. 
 

5) Uddannelsesudvalget. 
I gang med planlægning af VIP-arrangement, som forventet afholdt 11. juni 2023 i en dyrepark. 
Godkendelse af forhøjelse af beløb for 2.8 godtgørelse i forbindelse med heldags arrangementer og 2-
9 godtgørelse i forbindelse med aftensarrangementer, der udsendes brev til orientering for lokalfor-
eningerne og dokumenterne kan findes på hjemmesiden. 
Inden start af IGU grundforløb/basismoduler, vil der fremadrettet blive holdt møde for deltagerne ved-
rørende spørgsmål omkring den praktiske del, forventningsafstemning m.m. og at forberede aspiran-
terne til overbygningsmodulerne.  
Der holdes en hundeførerdag for lokalinstruktører den 4. – 5. marts 2023 en eller begge dage. 
 

6) Eventuelt. 
Der holdes et møde vedrørende Himmerlandsgården før og efter afvikling, Dorthe indkalder. 
 

 
 

 
 
Mandag den 23. januar 2023, kl. 19.00 kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
Onsdag den 22. februar 2023, kl. 19.00 kreds generalforsamling, Nilles Kro. 
Mandag den 6. marts 2023, kl. 19.00 kredsrådsmøde, landsmødet, Nilles Kro. 
Lørdag den 18. marts 2023 Landsmøde. 
 

 


