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      14-02-2021 

Referat af skypemøde i kredsbestyrelsen i kreds 3, onsdag den 10. februar 2021.  

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

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden: 
Ingen tilføjelser. 
 

2. Nyt fra formanden. 
Omkring besparelser i landsdommerudvalget indebærer det at kredsene må nøjes med 2 i 
stedet for 3 dommer uddanner fra hver kreds på dommerseminar. Joan Elgård Jensen kon-
takter Ole Suurland med henblik at lave en aftale med landsommerudvalget, om at kredsen 
betaler udgiften for én deltager, således at der kan deltage 3 dommer uddanner. 
 
Hovedbestyrelsen afholder møde den 14. februar med alle landsudvalgene omkring de en-
lige budgetter. 
 
Ny kontingentstruktur forskellige modeller for kontingent til landsforeningen er blevet dis-
kuteret og det skal undersøges hvad rullende kontingent vil koste foreningen. En gruppe er 
nedsat til at undersøge dette. 
 
Det blev godkendt at DcH Tranbjerg ændre deres C konkurrence den 8. maj til en landsdæk-
kende konkurrence. Dorthe Dalgaard Nielsen ændrer konkurrencekalender og giver dom-
mercentralen besked. Jørgen Randa tager kontakt til DcH Tranbjerg. 
 
Nyt omkring dyrevelfærdsloven vedrørende hale/ører kupering. 
Ved fremvisning af dyrelægeerklæring er det nu blevet muligt i DcH at konkurrerer med en 
hund som har mistet noget af hale eller ører. 
 
Omkring betalte instruktører er der ikke taget nogen beslutning, men emnet vil blive debat-
teret på den kommende Landsmøde. 
 
Mundbind med DcH logo bliver for dyrere. 
 
Der bliver indkøbt halse disser til hunde, som sælges i DcH´s Webshop. 
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Nye konkurrenceprogrammer i DcH. 
Der skal laves nogle kriterier til aktivitetsniveau på landsplan for at programmet kan tages 
ind under landsforeningen. F.eks. en trinopdeling til indkøring af nye programmer og til at 
beslutte ikke at tage programmer ind officielt. 
 
DcH program nyt navn skal drøftes på det kommende fællesmøde. 
 
Der vil blive afholdt samarbejdsmøde mellem udvalgene og hovedbestyrelsen. 
 
Det er stadig planen, at der holdes strategi kurser i kredsene om foreningsudvikling med 
Torben Stenstrup. 
 

3. Nyt fra kassereren. 
Revision af regnskabet 2020 udsættes til vi kommer nærmere kredsgeneralforsamlingen. 
 
Medlemstallet ved årets afslutning er på 2.457 medlemmer.  
 
Der er en difference på opgørelse af medlemstal ved udgang af år 2020 på 13 medlemmer 
(kreds medlemmer 2457 og lands medlemmer 2470). Differencen skyldes at klubmodul af-
regner de sidste medlemmer i januar 2021. Jørgen Randa påpeger fejlen i hovedbestyrelsen. 
 
Kørselspenge er ændret til 3,44kr.  
 
Medlemstal pr. januar 2021 er på 1581 medlemmer. 
 

4. Nyt uddannelsesudvalget. 
DcH-års t-shirt til alle der har kreds hverv. T-shirten bestilles i klubmodul under event. Tids-
fristen for bestilling er 15. februar 2021. 
 

5. Nyt dommerudvalget. 
Intet nyt. 
 

6. Nordisk kredsrepræsentant. 
Ulla Frederiksen DCH Vejle blev godkendt som nordisk kreds repræsentant med følgende 
bemærkninger: 
Nordisk kredsrepræsentant ligestilles med agility og rally repræsentanterne.  
Repræsentanterne indgår ikke fast i kredsbestyrelsen, men vil blive indkaldt til møde efter 
behov eller kontaktet telefonisk eller på mail.  
Kredsrepræsentanterne er velkomne til at deltage i kredsrådsmøderne, de har taleret men in-
gen stemmeret og der ydes ikke kørselsrefusion.  
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7. Kredsmappen 5-11, 1-5 og 1-6. 

Drøftes på skype møde onsdag den 3. marts. 
 

8. Mødedato. 
Kredsbestyrelsesmøde onsdag den 3. marts 2021, kl. 19.00 over skype. 
 

9. Eventuelt. 
Intet. 


