
 
Kredsen 
 
Kreds 3 startede med en kredsgeneralforsamling den 20. februar 2019 i DcH – 
Hadstens klubhus.  
 
2018 var et travlt år for DcH. Vi blev forelagt reviderede vedtægter på alle niveauer. 
Disse skulle ratificeres på de enkelte foreningers respektive generalforsamlinger i 
2019 og afleveres til kredsene og landsforeningens Sekretariat inden landsmødet. 
 
Ikke alle nåede at aflevere deres ratificerede love inden fristens udløb. 
 
På generalforsamlingen blev formanden genvalgt og dommerudvalgets formand blev 
godkendt. 
 
Der var nyvalg til Anne Abildgaard, som medlem af landsforeningens Ordensudvalg. 
 
Ligeledes var der nyvalg til Jesper Graversen, som medlem af landsforeningens 
Initiativudvalg. 
 
De to revisorer blev Ole Surland og Helle Svendgaard. Som revisorsuppleanter blev 
Sanne Johansen og Søren Skou Kristensen. 
 
Kredsbestyrelsen har afholdt 8 møder i 2019, nemlig en kredsgeneralforsamling, 6 
kredsbestyrelsesmøder samt 1 møde med Eftersøgningstjenesten. 
 
Kredsformanden har i 2019 været Hovedbestyrelsens repræsentant i Konkurrence- 
udvalget og Nordisk udvalg. 
 
I 2019 blev vi beordret til af behandle vores følsomme personoplysninger efter 
ganske bestemte regler. En overkommelig opgave; men repressalierne er meget grove 
– op til 20% af foreningens bruttoomsætning, hvis man ikke overholder kravene. 
 
Projekt Himmerlandsgården var også i 2019 en succes. Vi håber det fortsætter på 
samme måde i 2020.   
 
Kreds 3 fællesarrangement afholdt lørdag den 15. juni i Skandinavisk dyrepark. 
 
 



Som kort beskrevet under ” Hovedbestyrelsen ”, har kreds 3 og 5 været involveret i et 
projekt omkring udgivelse af et Magasin om hunde. 
Projektet kostede ikke os noget, det var nemlig reklamefinansieret. Magasinet blev 
omdelt i Risskov, Hadsten og på Strategi seminaret den 5. – 6. oktober i Hadsten. 
 
Allerede i maj måned inviterede Hovedbestyrelsen til Strategiseminar, orientering om 
det nye Admin system og Fond Raising. 
Seminaret løb af stablen den  5. – 6. oktober 2019. 
Strategidelen og Fond Raising delen var fremragende, hvorimod Admin delen bar 
præg af haste arbejde og dårlig forberedelse fra IT virksomhedens side. 
Vi har senere afholdt 2 Erfa møder om emnet. Et den 9. december og et igen den 4. 
januar. 
Det første møde var ikke godt, hvorimod mødet den 4. januar løste op for en hel del. 
 
Jeg kan allerede nu fortælle, at der bliver en seance mere, nemlig om 
Regnskabsdelen, hvortil alle vore kasserere vil blive inviteret. 
 
Vi har søgt repræsentanter fra både rally og agility til at hjælpe kredsbestyrelsen med 
at beregne f. eks resultaterne til Kredsmesterskaberne. 
Vi har fået to positive svar, nemlig fra INGER DITTUS, Kjellerup for rally og fra 
ANNIE DYBVAD, Odder for agility. 
 
Annette Barksman er vores nye kredskonsulent for kredskonsulentudvalget. 
 
Formanden for DcH´s dommerudvalg forlod posten midt i sæsonen. Ole Surland blev 
herefter konstitueret som formand indtil Landsmødet. 
Ole er af kredsen indstillet som permanent formand; afgørelsen finder sted på 
landsmødet i marts. 
 
Foreningen i Hammel har nedlagt sig selv. 
 
Her i kredsen har vi i 2019 haft en medlems tilbagegang på 2, o6% i forhold til 2018. 
Det svarer til 52 færre medlemmer. 
Den eneste kreds med medlemsfremgang er kreds1, med en fremgang på 107 
medlemmer.  
 
 


