
 

 Kreds	næstformand/sekretær	kreds	3	
Dorthe Dalgaard Nielsen 
Mobil 26169621 mail ddn@cdmail.dk 

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

      20-05-2021 

Referat af Kredsbestyrelsesmøde i kreds 3, onsdag den 19. maj 2021, kl. 18.00 på Nilles Kro 
Hadstenvej 209, 8471 Sabro.  

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

Fraværende: Afbud fra Anne Wedel. 

Knud Lykke Rasmussen deltager under punktet sporlæggercentral. 

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden. 
Ingen tilføjelser. 
 

2. Sporlæggercentralen. 
Knud Lykke Rasmussen gennemgik udkast til drejebog for sporlæggercentralen, drejebogen 
tilrettes i et samarbejde med Anne Wedel. 
 
Sagen vil blive præsenteret på kredsgeneralforsamlingen af Knud Lykke Rasmussen. 
 

3. Opfølgning på referat fra kredsbestyrelsesmøde onsdag den 21. april 2021. 
Ingen bemærkninger. 
 

4. Nyt fra formanden. 
DcH Vejle ansøgning om tilskud til Nordisk DM i spor. 
Næstformanden tager fat på DcH Vejle og beder om et regnskab så kredsen kan dække ud-
gifter i forhold til arrangementet. 
 
DcH Magasinet der trykkes 10.000 eksemplarer, som vil blive fordelt i lokalforeningerne. 
 
Der afholdes foreningsudviklingskurser med Torben Steenstrup i kreds 3 den 6. – 7. novem-
ber. Arrangementet holdes på Nilles Kro. 
 
Landsmøde 2021afholdes den 22. august, hvis Corona restriktionerne tillader det. 
 
Frilufts Rådet vigtigt at lokalforeninger melder sig ind og er aktive, så vi kan påvirke hvor-
dan områder bliver lavet og arrangeret, så vi som DcH stadig kan få lov til at  
bruge skovarealerne til hundesport. 
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5. Nyt fra kassereren. 

Ved udgangen af april måned er medlemstallet 2062. 
Orientering om at klubmodul ikke længere tilbyder egen betalingsløsning, som en integreret 
del af klubmodul, i stedet tilbydes et samarbejde med Nets på easy platform. Prisen er dog 
urimelig høj. Bent Pedersen følger op på sagen. 
 

6. Nyt uddannelsesudvalget. 
Intet nyt da Anne Wedel var fraværende. 
 

7. Nyt dommerudvalget. 
Ny dommer aspirant Bent Thygesen. 
Dommere som er udtaget til DcH DM i Vejen er Michael Rode, Torben Næss-Schmidt, Joan 
Jensen, Dorthe Jensen. 
Ny dommerskema til konkurrenceafvikling, alle dommere opfordres til at udfylde disse med 
både ris og ros til de arrangerede lokalforeninger. Skema findes på hjemmesiden DcH Dan-
mark. 
Dommerseminar i weekenden den 13. – 14. november 2021. 
Klar-Parat-Start kurser der arbejdes på et modul i instruktøruddannelsen med konkurrencer 
som overbygning i DcH programmet. 
Hvordan får vi flere DcH dommere? 
Der skrives en artikel i DcH bladet om hvordan det er at være dommer.  
Aflysning af konkurrencer i kreds 3, punktet tages med på først kommende møde i kredsrå-
det. 
 

8. Kredsgeneralforsamling. 
Hvis Corona restriktionerne tillader det afholdes der kredsgeneralforsamling onsdag den 9. 
juni 2021 på Nilles Kro. Tilmelding over klubmodul under EVENT. 
 

9. Mødedatoer. 
Onsdag den 2. juni, kl.18.00, TEAMS møde i kredsbestyrelsen. 
Onsdag den 9. juni, kl. 19.00 kredsgeneralforsamling på Nilles Kro, hvis Corona restriktio-
nerne tillader det. 
Søndag den 22. august Landsmøde, hvis Corona restriktionerne tillader det. 
Lørdag og søndag den 6. – 7. november foreningsudviklingskurser med Torben Steenstrup 
på Nilles Kro. 
 
 

10. Eventuelt.  
Intet. 
 


