
                                    Kreds 3 
 
                       Formandsberetning -2019 
 
Da jeg, som Kredsformand også er medlem af hovedbestyrelsen, vil min beretning 
foruden kreds relaterede emner også indeholde en del om aktiviteterne i 
Landsforeningens Hovedbestyrelse. 
 

Hovedbestyrelsen 
 
Landsmødet afholdtes i 2019 den 3. weekend i marts i Vejen. 
 
På årets første bestyrelsesmøde blev det foreslået at udsende et månedligt 
nyhedsbrev, således, at hele organisationen kan have et bedre og hurtigere overblik. 
 
Landsforeningen har fået et nyt regnskabssystem i 2019. Systemet vil løbende blive 
rullet ud til de lokalforeninger der måtte ønske det. 
 
Webshoppen er flyttet til Rønde og Ruby i Auning. 
 
Initiativfonden har ønsket at blive en selvstændig enhed med eget CVR – nummer, 
hvilket hovedbestyrelsen ikke kunne gå ind for. 
 
Der er i 2019 afholdt: 
8 hovedbestyrelsesmøder, heraf 2 Skype møder 
1 Fællesmøde 
 
Sponsorpengene fra Agria der i år Blandt andet brugt til afholdelse af 
strategimøderne i kredsene. 
 
Friluftsrådet arrangerede et Naturmøde i Hirtshals i blandt andet i samarbejde med 
DcH´s kreds 1. 
 
Et privat firma har i samarbejde med DcH´s Forretningsfører og kredsene 3 og 5 
tilbudt at lave et magasin om hunde. Magasinet er gratis for DCH, da det 
udelukkende er reklamefinansieret. 
 
Magasinet er blevet omdelt i Århus området og Odense området, samt omdelt på 
Strategiseminaret i Hadsten i oktober måned. 



Vores landskasserer havde ønsket at blive honoreret for sin store indsats med blandt 
andet bogføringen. 
I stedet har hovedbestyrelsen købt sig til denne ydelse hos vores nuværende revisor. 
 
Senere har vores Landskasserer af personlige årsager været nødt til at stoppe som 
Landskasserer. Suppleanten for landskassereren – Henrik Bøgelund – overtager 
straks posten. 
 
Indtil vores revisor – Erling Lund – har fået adgang til vores bankkonti, vil Stella 
være den nye kasserer behjælpelig. 
 
Den nye kasserer, der også er kasserer i Kreds 5, har for at kunne operere nogenlunde 
optimalt betalt DcH´s regninger af Kreds 5´s kasse. Dette er nu ophørt. 
 
Forretningsføreren har i mangel af bedre modtaget 3 forskellige tilbud på et nyt 
Admin system. 
 
Valget af system, er i samråd med den nedsatte ad hoc gruppe blevet ”Klub Modul ”, 
Der er det enkleste og letteste system at implementere. 
 
PÅ hovedbestyrelsesmødet den 17. august blev der spurgt, om vi skulle starte med 
rullende kontingent med det samme. 
Hertil svarede landsformanden, at det nye system skulle indkøres først. 
 
Landskassereren har stadig problemer med adgang til vores konti, hvorfor situationen 
med midlertidigt at trække på Kreds 5´s konti forlænges. Af nævnte årsag er der 
stadig ikke et egentligt regnskab. 
 
Firmaet Charlotte Kjærhar givet tilbud på bogføring og betaling af landsforeningens 
udgifter. 
 
Der blev afholdt et superbrugerkursus på Fjeldsted Skov Kro den 23. november 2019. 
Disse skal fungere på kredsenes Erfa møder. 
Ovennævnte er en af årsagerne til, at vi i kreds 3 ikke holdt Erfa møder før den 9. 
december 
 
 
 
 
 
 


