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      01-12-2021 
 
 
Referat af kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 16. november 2021, kl. 18.00 på Nilles Kro. 
 
Dagsorden: 
Tilføjelse til dagsordenen: 
Punkt 6 dommerudvalget. 
 
Webmaster Kurt Espensen deltager under punkt 1. 
Formand for sporlæggercentralen Knud Lykke Rasmussen deltager under punkt 2. 
 
Afbud fra Anne Wedel. 
 

 
1) Kreds 3 hjemmeside ved Kurt Espensen. 

Hjemmesiden kører som den skal, der er ny platform på vej i klubmodul som skulle 
blive mere brugervenlig, i den forbindelse vil der komme kursus dage. 
Der skal findes superbrugere i regnskabsdelen og i konkurrencedelen. Kurt Espensen 
er superbruger i hjemmesiden. 
 
 

2) Sporlæggercentralen ved Knud Lykke Rasmussen. 
Vedrørende tilmelding af sporlæggere er der udsendt blanket til lokalforeningsmæn-
dene som sendes retur til Knud senest 1. februar 2022 der kan naturligvis også derefter 
tilmeldes sporlæggere løbende.  
 
For at starte sporlæggercentralen op skal der være mindst 6 sporlæggere tilmeldte 

 
Sporlæggercentralen består af sporlæggere, som kan lægge spor i alle DcH program-
mets klasser B-A-E. Hvis der er behov, laves der uddannelse så man kan være klar til 
konkurrencesæsonen 2022. 
 
Der vil blive afholdt et informationsmøde for interesserede i januar måned 2022. Ar-
rangementet vil blive slået op under event i klubmodul. 
 
 

3) Godkendelse af at Vejle afholder nordisk konkurrence 3. april og A konkurrence den 
20. marts, se konkurrencekalender. 
Godkendt. Torben Næss Schmidt får besked og konkurrencekalender tilrettes. 
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4) Ny fra Formanden, herunder foreningsudviklingskursus. 
Foreningsudviklingskursus der var ikke så mange tilmeldinger, som vi havde håbet på. 
Der skal reklameres for muligheden for at tilmelde sig i en anden kreds. 
 

5) Budgetforslag for næste år for udvalg, herunder Himmerlandsgården. 
Gennemgang af budget for år 2022 med tilføjelse af fejring af kredsmestre. Budgettet 
godkendt. 

 
6) Dommerudvalget. 

Joan Jensen, Torben Næss Schmidt og Therese Kelstrup deltog i dommerseminar den 
13. og 14. november 2021. 
 
Den 19. marts 2022 afholdes der C-hunde dag i at gå i konkurrencer, der deltager 4 
dommere kurset slås op i klubmodul under EVENT. 
 
 

7) Brev fra DM deltager. 
Udsat til næste møde. 
 

8) Hundeførermærker. 
Udsat til næste møde. 
 

9) Møderække frem til sommerferien 2022. 
Se nederst i referatet. 
 

10) Eventuelt. 
Intet. 
 

 
 
 

 
 
Mødedatoer: 
Torsdag den 20. januar 2022, kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
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Torsdag den 24. februar 2022, generalforsamling, Nilles Kro. 
Lørdag den 19. marts 2022, landsmøde. 
Tirsdag den 5. april 2022, kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
Onsdag den 18. maj 2022, kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
Mandag den 27. juni 2022, kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 


