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      22-04-2021. 

Referat af TEAMS møde i kredsbestyrelsen i kreds 3, onsdag den 21. april 2021.  

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

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden. 
DcH Vejle ansøger kreds 3 om et tilskud til afholdelsen af Nordisk DM i spor. 
 
Lokalforeningen har brugt 30 mennesker, som har været i gang i 14 dage, heraf 15 sporlæg-
gere. Nogle af sporlæggerne har lokalforeningen været nødt til at hentet udenfor deres lokal-
forening, det synes DcH Vejle, at det giver god mening, at lokalforeningerne kan samar-
bejde på tværs af lokalforeningerne, særligt til et Nordisk DM, hvor foreningen vil gå langt 
for at få de bedste sporlæggere. 
 
DcH lægger op til at lokalforeningerne opkræver et højere startgebyr for øget indtjeningen, 
men til et Nordisk DM i spor er der kun 12 deltagere, det kan hurtigt blive et højt beløb pr. 
deltager. Nogle kredse refunderer startgebyret,  
 
DcH Vejle synes det vil være mere synligt og gennemskueligt for alle, hvis der var et fast 
tilskud fra kredsen til de lokalforeninger, der afholder Nordisk DM på DcH Danmarks 
vegne. 
 
Kredsen mener, at det er et arrangement, hvor Nordisk Udvalg har det overordnede økono-
miske ansvar og at Hovedbestyrelsen og de 6 kredse bør inddrages i et eventuelt et tilskud. 
 
Jørgen Randa tager opgaven med til Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 27. april 2021. 
 

2. Opfølgning på referat fra mødet den 29. marts 2021. 
Dommerudvalget: 
Har fået godkendt en ny dommer aspirant. Lige nu er der 4 dommer aspiranter.  
I samråd med de 4 aspiranter går alle op til prøve i 2022, som vil sige at der holdes ingen 
prøve i år 2021. 
 

3. Nyt fra formanden. 
Hovedbestyrelsen synes det er vigtigt, at der er fokus på fordelingen af eftersøgere på lands-
plan og ikke så meget om der skal være et bestemt antal. 
Kredsformændene undersøger i egen kreds, hvordan konsulenter og eftersøgere der udvæl-
ges og hvordan man ser på geografisk fordeling, kvalifikationer osv. 
 
Anne Wedel er sat på opgaverne. 
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4. Nyt fra kassereren. 
Samlet er der 1903 medlemmer. I 2020 var der registreret 1686 på samme tid. 
Drøftelse af ansøgning om tilskud fra DcH Vejle, se tilføjelse til dagsordenen. 
Orientering om regnskabsindblik for kredsbestyrelsen i klubmodul. 
 

5. Nyt uddannelsesudvalget. 
Udvalget er i gang med at planlægge genoptag IGU moduler samt C-hundeførerdag og Vi-
borg-kursus. 
 

6. Nyt dommerudvalget. 
Intet nyt. 
 

7. Sporlæggercentral. 
Gennemgang af tilrettet drejebog for sporlæggercentral. Der er fundet en formand, Knud 
Lykke Rasmussen. Kredsbestyrelsen holder møde med Knud onsdag den 19. maj, hvorpå 
sagen endelig skal præsenteres på kredsgeneralforsamlingen.  
 
 

8. Aflysninger af konkurrencer. 
Der aflyses mange DcH konkurrencer i kredsen som er rigtig ærgerligt, der kommer forskel-
lige forklaringer på hvorfor konkurrencerne aflyses. 
Punktet tages med på først kommende møde i kredsrådet. 
Det blev godkendt at DcH Odder flytter agility konkurrencen fra lørdag den 12. juni til søn-
dag den 13. juni.  
 

9. Procedurer for lokalforeningsoversigt. 
Hvordan kan kredsen holde styr på navne på formænd og kasserer? Jørgen Randa tager op-
gaven med til Hovedbestyrelsen. 
   

10. Mødedatoer. 
Onsdag den 19. maj, kl. 18.00 kredsbestyrelsesmøde med formand for sporlæggercentralen, 
på Nilles Kro, Hadstenvej 209, 8471 Sabro. 
 
Tirsdag den 1. juni, kl. 20.00, TEAMS møde i kredsbestyrelsen. 
 

11. Eventuelt.  
Intet. 
 


