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Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

      03-06-2021 

Referat af Kredsbestyrelsesmøde i kreds 3, onsdag den 2. juni 2021, kl. 18.00 på Nilles Kro 
Hadstenvej 209, 8471 Sabro.  

Tilstede: Jørgen Randa, Bent Pedersen, Joan Elgård Jensen, Anne Wedel og Dorthe Dalgaard 
Nielsen. 

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden. 
Ingen tilføjelser. 
 

2. Opfølgning på referat fra kredsbestyrelsesmøde onsdag den 19. maj 2021. 
Ingen bemærkninger. 
 
 

3. Sporlæggercentralen. 
Anne Wedel fremlagde drejebogen for sporlæggercentralen, drejebogen blev godkendt og er 
nu klar til præsentation på kredsgeneralforsamlingen onsdag den 9. juni. 
 

4. Nyt fra formanden. 
 
Behovet for uddannelse af konsulenter og eftersøgere: 
 
Konsulenter: 
Der kan være større behov for uddannelse af konsulenter i bysamfund end i landdistrikter 
endvidere skal der tages mere hensyn til konsulenternes private adresser end til deres tilhørs-
forhold til en bestemt lokalforening. 
 
Eftersøgere: 
Der tilstræbes et landsdækkende korps af eftersøgere på ca. 150 stk., så der ikke, er mere 
end ca. 25 km. til nærmeste eftersøger. 
Er der flere eftersøgere i et lokalområde end der er behov for, kommer indstillede på venteli-
ste. 
 

5. Nyt fra kassereren. 
Gennemgang af regnskab og budget for år 2020 til fremlæggelse på kredsgeneralforsamlin-
gen. 
 
Drøftelse af priser for Nets på easy platform idet, klubmodul ikke længere tilbyder egen be-
talingsløsning. 
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6. Nyt uddannelsesudvalget. 

 
Lokalforeninger og uddannelsesudvalget i kreds 3 ønsker en forretningsgang ved kursustil-
melding der letter det administrative arbejde for alle. Der er sendt mail til HB og klubmodul 
på nedenstående ønsker. 
 
 At foreningsformand/kasser kan få adgang til at tilmelde instruktører til uddannelse. 
 At man kan forhåndstilmeldes til 0 kr.- og senere åbne op for indbetaling af kursusgebyr 

på samme event.   
 Vedrørende seminar, hundefører-dage med egenbetaling skal instruktører og hundefø-

rere selvfølgelig fortsat selv kunne tilmelde og betale. 
 
End til videre har klubmodul reageret på henvendelsen. 
 
Orientering om status på nyt modul på DcH overbygning: regler, bedømmelse og konkurren-
cevejledning. 
 
Der udsendes snarest nyhedsbrev fra uddannelsesudvalget. 
 
Oversigt over IGU er klar til at blive udsendt. 
 
Der er interesse for C-hunde dage, derfor planlægges der indtil videre et arrangement mere. 
 

7. Nyt dommerudvalget. 
I et samarbejde med kreds 4 er det planen, at der holdes uddannelse for dommeraspiranter. 
 

8. Kredsgeneralforsamling. 
Gennemgang af dagsorden til kredsgeneralforsamlingen. Kredsbestyrelsen mødes kl. 18.00 
sammen med dirigenten.  
 

9. Mødedatoer. 
Onsdag den 9. juni, kl. 19.00 kredsgeneralforsamling på Nilles Kro, 
Torsdag den 24. juni kredsbestyrelsesmøde, fysisk/teams aftales senere. 
Søndag den 22. august Landsmøde, hvis Corona restriktionerne tillader det. 
Lørdag og søndag den 6. – 7. november foreningsudviklingskurser med Torben Steenstrup 
på Nilles Kro. 
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10. Eventuelt.  
Klubmodul: 
 Kredsen mangler endnu en superbruger i klubmodul udover Mette Damkjær fra DcH 

Randers.  
 
 Der er behov for et kursus i klubmodul omkring regnskabsdelen. Jørgen Randa tager fat 

i Charlotte Kjær. 
 
 Endvidere er der behov for et administrativt kursus i klubmodul for kredsbestyrelser. 
 
 

 

 
 
 


