
 

 

Referat af dommermøde på Nillers kro den 22. oktober. 

 

1 Valg af dirigent 

   Knud Lykke Rasmusen blev valgt 

2 Gennemgang af referat fra sidste årsmøde 2019  

   Protester ligger på nettet 

   Figurant og skjult figurant må byttes. Det må de bare ikke med minder det er strengt nødvendig 

3 Formandens beretning. 
   Vi har tre 10 års. Jubilarer, Karin Klitgaard, Henning Stærk og Sidse Rørvig.  
   Vi har to 25 års jubilarer, Finn Møgelvang, Michael Rode Jensen. Tillykke alle sammen.  
   Peer Kirkemand holder som Dommer. Vi ønsker dig held og lykke.  
   Poul Rohde Nielsen Har valgt at stoppe i Dommer udvalget efter 8 år. Vi takker dig meget for dit   

   store arbejde, og din altid hjælpsomhed. Vi kommer til at savne dig og dit gode humør. Tusinde  

   tak for de 8 år. 

   Da Michael Rode ikke have mulighed for at komme til landsmøde. Sage Ole et par ord for at  

   fejere Michael s 25-års jubilæum som dommer. 

   Beretningen blev vedtaget. 

4 Valg af 2 medlemmer til kreds dommerudvalget  

   Torben Næss-Schmidt modtager genvalg  

   Joan Elgaard Jensen modtager genvalg 

    Der var ingen modkandidater. 

5 Valg af suppleanter til dommerudvalget. 

   Dorthe Jensen 1 suppleant genvalgt 

   Sidse Rørvig 2 suppleant genvalgt 

6 Efteruddannelse 

   Der er lavet nye videoer ikke mange men kvalitet. 

   Der skal tale om: 

   A stå,sit,dæk 

   A bringsel 

   A spring 

   A port 

   E startfelt 

   Knud spørg om det er generalen regler eller det er det der står ved øvelsen der er afgørende. 

   Ove har indsendt 3 spørgsmål til du. 

   Knud er ikke tilfreds med efteruddannelsen kunne det tages op revision. 

   Det blev der snakket meget om hvordan uden at der kom nye idéer  

   Der var dog ros fra Ole for den måde efteruddannelsen var i 2019. 

   Ove vil gerne have defineret hvad en berøring er. 

   Læs programmet der er det beskrevet. 

   Og lad fig. fortælle hvad de har oplevet, så er det dommeren der tager afgørelsen. 

7 Eventuelt  

   Ole siger at alle dommer skal logge på DCH Danmarks hjemmeside så klubmodulet kan sende     



 

 

   information til dig. 

   Ref. Michael Simonsen kdu. 3 

 
 

 

 


