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

      30-03-2021 

Referat af skypemøde i kredsbestyrelsen i kreds 3, mandag 29. marts 2021.  

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

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden. 
DcH Skanderborg ansøger om rally lands konkurrence den 5. juni 2021. 
Godkendt. 
 
Indstilling af dommeraspirant til uddannelse, Bent Thygesen, DcH Århus. 
Godkendt. 
 

2. Opfølgning på referat fra mødet den 17. marts 2021. 
 
Punkt 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. 
 
Orientering om at Nordisk Udvalg ikke giver tilskud til sporlæggere. DcH lægger op til at 
man tager øget deltagerbetaling hvis der skal udbetales kørsel til sporlæggere, men det har 
DcH Vejle valgt ikke at gøre og det har man heller ikke haft tradition for at gøre. 
 
Nordisk Udvalg giver heller ikke tilskud til beklædning til hjælperne. 
 
Nordisk Udvalg vil gerne kompensere DcH Vejle for de manglende indtægter på forplejnin-
gen med 6000,00 kr. 
 
Ud fra ovenstående ser kredsbestyrelsen frem til at modtaget en ny henvendelse fra DcH 
Vejle. 
 
 

3. Nyt fra formanden. 
Intet nyt. 
 

4. Nyt fra kassereren. 
Intet nyt. 
 
 

5. Nyt uddannelsesudvalget. 
Intet nyt. 
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6. Nyt dommerudvalget. 
Intet nyt. 
 
 

7. Sporlæggercentral. 
Gennemgang af drejebog for sporlæggercentral som tilrettes. Anne Wedel forsætter arbejdet 
og finder en formand for sporlæggercentralen. Punket drøftes på næste møde. 

 

8. Kørepenge til E-sporlæggere 
Som et forsøg vil der i 2021 kunne gives tilskud til E sporlæggere ved kreds og lands kon-
kurrencer i kreds 3. Betingelsen for tilskud til E sporlæggere er, at den arrangerende lokal-
forening selv betaler de første 100 km. Der henstilles til, at man vælger sporlæggere, bosid-
dende så tæt på konkurrencestedet som muligt. Se vedlagt brev af 30-03-2021.  
 
 

9. Mødedatoer: 
Kredsbestyrelsesmøde onsdag den 21. april, kl. 19.00.  
 

10. Eventuelt.  
Klubmodul der ønskes en løsning, så foreningen, lige som tidligere, kan godkende og til-
melde deres instruktører til kurser via klubmodul og betale kursusgebyr. Jørgen Randa står 
for opgaven. 


