
  

 
Kreds	næstformand/sekretær	Kreds	3	
Dorthe Dalgaard Nielsen 
Mobil 26 16 96 21 mail ddn@cdmail.dk 

Side 1 
 

 

      17-03-2022 
 
 
Referat af kredsrådsmøde mandag den 14. marts kl. 19.00 på Nilles Kro, Hadstenvej 209, 
8471 Sabro. 
 
 
Dagsorden: 
Tilføjelse til dagsordenen: 
 

 
1) Valg af dirigent. 

Knud Lykke Rasmussen blev valgt. 
 

2) Velkomst fra Formanden. 
Jørgen Randa bød velkommen og derpå en kort præsentation af mødedeltagerne. 
 

3) Afvikling af DcH DM i Kreds 3, den 23. – 24. september 2023, læs orientering nr. 72. 
 
Der var flere lokalforeninger som tilkendegav, at de vil være behjælpelige med at 
holde DcH DM i kredsen, herunder dommerudvalget ved Joan Elgård Jensen. 
 
Henrik Bruun undersøger hvor meget areal DcH Bjerringbro, kan skaffe. 
 
Kjellerup kan tilbyde at holde Rally konkurrencen og eventuelt C og B klasserne. 
 
 DcH Skanderborg undersøger mulighederne for at låne Tranbjergskolen 8310 Tran-
bjerg, der skal være parkeringsmulighed for ca. 400 biler samt mulighed for bespisning 
af lige så mange personer. 
 
Der afventes svar på ovenstående muligheder.  
 

4) Landsmødet, lørdag den 19. marts 2022 drøftelse af punkter. 
Gennemgang af punkterne til landsmødet ved Jørgen Randa. Omkring kontingent blev 
der gjort opmærksom på at klubmod skal tilrettes så systemet kan håndtere rullende 
kontingent.   
 
 

5) Eventuelt. 
Indlæg ved Anette Barksman vedrørende mulighederne for vederlag af 
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foreningsfrivillige som det ser ud i dag. Materialet eftersendes. 
 
Anne Wedel uddannelsesvalget orienterede om, at tilmelding fremadrettet til uddan-
nelser skal ske i klubmodul via lokalforeningen, og ikke igennem det enkelte medlem.  
 
Der afholdes kursus i klubmodul lørdag den 28. maj 2022, kl. 08.30 til 16.00 på Nilles 
Kro. 
Vi starter med morgenmad. 
Tilmelding til kurset skal ske via klubmodul under event. 
 
 

 
 
Mødedatoer: 
Lørdag den 19. marts 2022, landsmøde. 
Tirsdag den 5. april 2022, kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
Onsdag den 18. maj 2022, kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
Lørdag den 28. maj 2022, kursus i klubmodul, Nilles Kro. 
Mandag den 27. juni 2022, kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 


