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      14-08-2022 
 
Referat af møde omkring DcH DM 2023 torsdag den 11. august kl., 19.00 i DcH Hadsten 
 
Mødedeltagere: Kjellerup, Hadsten, Randers, Viborg, Odder, Risskov, Skanderborg, Bjer-
ringbro, Nørhald og kredsbestyrelsen. 
 
Dagsorden: 
Tilføjelse til dagsordenen: 

 
1) Velkomst ved Formanden. 

Velkomst ved Jørgen Randa som orienterede om at Horsens vil være vært ved DcH 
DM 2023. 
Afviklingen vil blive i et samarbejde mellem lokalforeningerne i kreds 3 og kredsbesty-
relsen. 
Kredskasseren vil stå for regnskaberne. Der skal laves aftale om den økonomiske del 
og der skal tages beslutning om sporlæggere, skal have kørsels refusion og eventuelt 
overnatning. 
 
Omkring hjemmesiden er der en skabelon i klubmodul, men der skal findes en person 
som har lyst til at opdaterer og fylde data ind på hjemmesiden DcH DM 2023. 
 

2) DcH DM i kreds 3 den 23. – 24. september 2023.  
Over Porsgaard orienterede om deres erfaringer fra sidste gang, hvor DcH Horsens var 
vært ved DcH DM. 
I øjeblikket findes der ikke et dokument over, hvad der skal til for at holde et DcH 
DM, derfor renskriver Over Porsgaard det håndskrevet papir, som udsendes til lokal-
foreningerne i kreds 3, sammen med et brev som opfordrer lokalforeningerne til at 
tage ansvar og møde op til næste møde, hvor der skal tages stilling til, om vi kan af-
holde arrangementet. 
 
Ove Porsgaard og Jørgen Randa deltager i DcH tredje formøde i Haslev, hvor vi for-
venter at få adgang til Dropbox m.m. 
 
Kjellerup: vil stå for C-klassen og Rally 
Skanderborg B-klassen og undersøger mulighed for A-kassen. 
Risskov: Agility. 
Vi mangler nogen som vil stå for A-kassen og E-klassen 
Samt IGP og SPH. 
I alt skal der bruges omkring 150 hjælpere. 
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3) Mødedatoer. 
Næste DcH DM 2023 møde holdes i forbindelse med planlægning af konkurrenceka-
lender 2023, onsdag den 5. oktober 2022, kl. 19.00. 
 

4) Status på betalte instruktører? Hvad er der sket siden landsmødet? Hvad er holdnin-
gen til betalte instruktører blandt lokalforeningerne i kreds 3? 
 
Punktet blev drøftet - umiddelbart intet nyt fra HB.  
Flere af lokalforeninger (bestyrelse + instruktører) har talt om HBs forslag - generelt 
er der ingen interesse for ideen, der hvor det er blevet drøftet. 
 

5) Eventuelt. 
IGU der er ledige pladser, såfremt der er nogen som ønsker en opgradering på et mo-
dul eller to kontakt Anne Wedel. 
 
 
 
Mødedatoer: 
Mandag den 22. august, kl. 19.00 kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
Tirsdag den 13. september, kl. 19.00 kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
Tirsdag den 27. september, kl. 19.00 møde dommercentral, konkurrencekalender 2023, 
DcH Hadsten. 
 
Onsdag den 5. oktober, kl. 19.00 kredsrådsmøde, konkurrencekalender 2023 og plan-
lægning af DCH DM 2023. 
Torsdag den 27. oktober, kl. 18.00 fejring af kredsmestre, Nilles Kro. 
Torsdag den 17. november, kl. 18.00 kredsbestyrelsesmøde, Nilles Kro. 
 
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. 
 
 


