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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 

      09-03-2021 

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

Tilstede: Jørgen Randa, Anne Wedel, Bent Pedersen, Dorthe Dalgaard Nielsen. 

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden. 
Ingen tilføjelser. 
 

2. Opfølgning på referat fra mødet den 10. februar. 
Ingen bemærkninger. 
 
 

3. Nyt fra formanden. 
Orientering om de nye udmeldinger vedr. Corona restriktioner pr. 4. marts 2021, hvor det nu 
er muligt at holde udendørs konkurrencer med flere end 25 deltagere, hvis konkurrencen af-
holdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at 
deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Der skal dog igennem hele konkurren-
cen holdes betydelig geografisk spredning, så grupperne aldrig kommer til at bestå af flere 
end 25 personer. Der henvises til nyhedsbrev af 4. marts 2021. 
 
Orientering om møde vedrørende budgetgodkendelser fra udvalgene som opfordres til at 
komme med kreative forslag til hvad overskuddet for 2020 kan bruges til i 2021 og 2022, så 
det gavner så mange i DcH som muligt. 
 

4. Nyt fra kassereren. 
Medlemstallet på nuværende tidspunkt er på 1692 medlemmer sidste år var medlemstallet på 
samme tid 1686 medlemmer. 
 

5. Nyt uddannelsesudvalget. 
DcH-års t-shirt tilbud til alle der har kreds hverv i kreds3, der er bestilt 54 t-shirt. 
Alt uddannelse er aflyst grundet Corona restriktionerne inkl. C-hunde dagen som skulle 
være afholdt den 14. marts. 
Ny dato udmeldes senere på året. De tilmeldte til c-hunde dagen har fået deltager gebyr til-
bageført. 
 
Hjemmeside:  
Det er et stort ønske, at der kan linkes til landsuddannelsesudvalgets grundorienteringer fra 
40 til 46, det samme til kredsinstruktørlisten. Der er taget kontakt til webmaster for at finde 
en løsning. 
Landsuddannelsesudvalget har revideret orientering 40-46. 
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Ligeledes er der en opdateret udgave af instruktørgrunduddannelsen blandt andet er no-
sework overbygning tilføjet. 
Overbygning i DcH program er udvidet med et aftenmodul, regler-bedømmelse og konkur-
renceafvikling – dog uden beskrivelse af modulet. 
Kredsens uddannelsesudvalg har foreslået, at man udvider overbygningen til et dagsmodul 
ligesom, der er i de øvrige overbygninger. 
  
VIP-arrangementet planlagt den 12. juni aflyses 2021. 
 

6. Nyt dommerudvalget. 
Intet nyt, da Joan Elgård Jensen ikke var til stede ved mødet. 
 

7. Kørselsrefusion e-sporlæggere. 
Som lovet fremlægger kredsbestyrelsen et forslag til kørselsrefusion for e-sporlæggere på 
kredsgeneralforsamlingen.  
 

8. Kredsmappen 5-11retningslinjer for tilskud og gaver. 
5-11 er under tilretning med bemærkninger om at Jørgen Randa undersøger hvilke udgifter 
eftersøgningsudvalget står for og hvilke udgifter kredsen står for. 
 

9. Kredsmappen 1-5 arbejdskalender for kredsbestyrelsen. 
Blev gennemgået og er under tilretning. 
 

10. Kredsmappen 1-6 arbejdsfordeling for kredsbestyrelsen. 
Gennemgang og tilretning med tilføjelse om, at der holdes et fællesmøde ca. en måned efter 
generalforsamlingen, hvor kredsbestyrelsen, udvalg, ad hoc. medlemmer og kredsrepræsen-
tanter kommer med en præsentation og input til, hvad vi vil arbejde med af aktiviteter i løbet 
af året. 
Formanden står for opgaven i et samarbejde med kredsbestyrelsen.  
 

11. Mødedatoer. 
Kredsbestyrelsesmøde onsdag den 17. marts 2021, kl. 20.00 over skype. 
 

12. Eventuelt. 
Orientering om, at superbruger i klubmodul i kreds3 er Mette Damkjær, DcH Randers, mo-
bil 21 93 40 68, mail mette66@outlook.dk 
 
Der mangler et ad hoc medlem til nose work - opgaven vil primært være at står for udreg-
ning af resultater. Efterfølgende har Bente Brændshøj takket ja til opgaven. 
 
Kredsgeneralforsamling: Kredsen har to kandidater der stiller op til formandsposter i lands-
udvalg. Det er henholdsvis Gitte Bendixen for uddannelsesudvalget og Heidi Kaarup Johan-
sen for rallyudvalget. Henrik Bruun stiller op som kreds 3 repræsentant i initiativfonden. 
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Alle kandidater vil blive inviteret til kredsgeneralforsamling hvor de får mulighed for at 
præsentere sig. 
 
Der er mulighed for at holde kredsgeneralforsamlingen på en skole i Hammel, inden dette 
besluttes, skal kredsbestyrelsen besigtige stedet.   


