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Dorthe Dalgaard Nielsen 
Mobil 26169621 mail ddn@cdmail.dk 

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

      20-03-2021 

Referat af skypemøde i kredsbestyrelsen i kreds 3, onsdag den 17. marts 2021.  

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

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden. 
Ingen tilføjelser. 
 

2. Opfølgning på referat fra mødet den 3. marts 2021. 
Hvis man er fraværende til kredsbestyrelsesmøde, skal dette skrives under tilstede: og skri-
ves under fraværende: at der er afbud. 
 
 

3. Nyt fra formanden. 
Uddybning af Coronarestriktionerne i henhold til brev af 16. mart 2021. 
 

4. Nyt fra kassereren. 
Der er medlemsfremgang i kreds 3. 
 
Næstformanden/sekretær bevilliges et trådløs Headset. Headset tilhører kredsen og skal afle-
veres, som alt andet udstyr når man stopper. 
 
Der er modtaget et udgiftsbilag for depositum til Camping Hytter i forbindelse med Nordisk 
DM i rundering i Skanderborg. Jørgen Randa kontakter nordisk udvalg, økonomiansvarlig 
Michael Thygesen med henblik på udredning.  
 

5. Fremlæggelse af forslag om kørepenge til E sporlæggere. 
 
Bent Pedersen fremlagde forslag om kørepenge til E sporlæggere med den begrundelse, at 
der ikke er mange lokalforeninger, der har egne E sporlæggere. 
 
Punktet blev drøftet og udsættes til næste møde mandag den 29. marts, hvor Anne Wedel vil 
komme med forslag til en sporlæggercentral, som har til formål at bistå lokalforeningerne 
med hjælp til sporlægning i E-konkurrencer. 
 

6. Nyt uddannelsesudvalget. 
Intet nyt. 
 
 

7. Nyt dommerudvalget. 
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Joan Elgård Jensen orienterede om konkurrencer og Corona i henhold til nyhedsbrev af 6. 
marts 2021 fra konkurrenceudvalget. 
 
Grundet Corona aflyser DcH Odder deres DCH-konkurrencer den 11. april og DcH Skan-
derborg aflyser ligeledes deres DcH konkurrencer den 18. april 2021.  
 
Dommeruddannelsen er på grund af Corona endnu ikke gået i gang. 
 
I forbindelse med sygdom, sendes der en buket blomster til en DcH dommer, med ønsket 
om god bedring. Joan Elgård Jensen står for opgaven. 
 

8. Uddannelsesudvalget ansøgning om tillægsbevilling. 
Set i lyset af Covid-19 og stadig forsigtighed med hensyn til smitte søges der om tillægsbe-
villing til ekstra omkostning ifm. overnatning ved efteruddannelse for instruktører sidst på 
året 2021. 
 
Endvidere søges der om økonomisk støtte til afholdelse af seminar med ekstern instruktør. 
Seminariet er tiltænkt til nyere medlemmer som en motivation til fastholdelse og skal derfor 
udbydes til en billig pris. 
 
Ansøgning blev godkendt. 
 

9. Grundet Covid-19 ansøger DcH Vejle om tilskud til afholdelse af nordisk DM i spor 
den 10. – 11. april 2021, ansøgningen er ligeledes sendt til Nordisk Udvalg. 
 
Grundet forsamlingsforbuddet er det ikke muligt for DcH Vejle at tjene penge på salg af for-
plejning, som der normalt tjenes penge på ved et DM.  
 
Derfor søges der, om tilskud til ekstra udgifter til værnemidler og til portionsanrettede målti-
der. 
 
Endvidere søges der om tilskud til et stykke beklædning til hjælperne. 
 
Samt tilskud til kørepenge til eksterne sporlæggere. 
 
Punktet blev drøftet og kredsen afventer landsudvalgets/ nordisk udvalgs afgørelse. Jørgen 
Rander står for opgaven. 
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10. Mødedatoer 
Kredsbestyrelsesmøde mandag den 29. marts, kl. 19.00 over skype. 
 

11. Eventuelt. 
Intet. 


