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      21-01-2021 

Referat af skypemøde i kredsbestyrelsen i kreds 3, torsdag den 14. januar 2021.  

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

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden: 
 
Nordiske kredsrepræsentanter i alle kredse. 
Under henvisning til referater fra Nordisk Udvalgsmøder orienterede Dorthe Dalgaard Niel-
sen om tankerne vedrørende nordiske kredsrepræsentanter. Kreds repræsentanten kan kort 
sagt være bindeled mellem hundefører og klubber og mellem klubber og kreds og mellem 
kreds og Nordisk Udvalg.   
 
Det blev besluttet at drøfte punktet på næste kredsbestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 
2021. 
 

2. Gennemgang af punkter fra referat fra kredsbestyrelsesmøde onsdag den 18. novem-
ber 2020: 
Betalte instruktører og frivillige: Intet nyt. En gruppe er i gang med arbejdet og er ved at 
lave nogle forslag til orienteringer m.m., endelige beslutninger tages dog på et Landsmøde. 
 

3. Nyt fra formanden. 
Orientering om nyhedsbrev vedr. Corona 5. januar 2021, Hovedbestyrelsen anbefaler at al 
aktivitet lukkes ned fra den 6. januar 2021 og indtil vi igen kan forsamles flere end 5 perso-
ner. 
 

4. Nyt fra kassereren. 
Medlemstallet ved årets afslutning er på 2.457 medlemmer.  
Medlemmer som står på venteliste i klubmodul til hold, er først medlemmer, når de har fået 
en mail, om at de skal betale for at kunne deltage på holdet, og de vil derefter være medlem i 
foreningen.   
 
Gennemgang: 
Af drift regnskabet for år 2020 med bemærkninger om, kurser i klubmodul, møder på Nilles 
kro, møder i Hadsten og Landsmødet se note 1., regnskab pr. 2020 contra budget, budget for 
år 2021. 
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5. Nyt uddannelsesudvalget. 
Instruktører grund uddannelsen IGU startes op igen, når forsamlingsforbuddet hæves til 
mindst 10 personer. 
Kursus i Klar-Parat-Konkurrencestart søndag den 24. januar aflyses. 
Canis Klikker 2021 er fyldt op med kursister. Canis klikker 2020 sættes i bero til forsam-
lingsforbud hæves til 10 personer. 
C-hundedage afholdes søndag den 14. marts 2021, der satses på små hold. 
Der bevilges en DcH-års t-shirt til alle der har kreds hverv. Oprettes som EVENT i klubmo-
dul. AW står for bestilling. 
Fællesarrangement der er et spændende og anderledes arrangement under planlægning i 
2021. 
 

6. Nyt dommerudvalget. 
Revidering af budget 2021 – 22 det er blevet pålagt at reducere budgettet med 5 %. 
Det indebærer at dommerseminar ikke kan invitere alle dommer uddanner fra kredsene, 
men må nøjes med to fra hver kreds. 
Dommerprøve 2021 afholdes weekenden 9. -10. oktober 2021 og evt. weekenden efter, alt 
efter hvor mange der skal til prøve. 
Dommerseminar forår 2021 – alt efter forsamlingsforbud situation. 
Ny dommeraspirant Hans Mikkelsen DcH Risskov.  

 

7. Kredsgeneralforsamling tirsdag den 23. februar. 
Indkomne forslag: Hjælpefond og kandidatforslag til initiativfonden.  
Begge forslag udsendes sammen med indkaldelse og dagsordenen.  
 
 

8. Mødedatoer for 2021. 
Skype kredsbestyrelsesmøde onsdag den 10. februar, kl. 19.00 
Kredsgeneralforsamling tirsdag den 23. februar, udsættes på ubestemt tid.  
 
 

9. Eventuelt. 
Ifm. flere goder til aktive kreds/udvalgsmedlemmer arbejdes der på forslag vedrørende 
kredsmappen 5-11, retningslinjer for tilskud og gaver og kredsmappen 1-5 arbejdskalender 
for kredsbestyrelsen og udvalg samt 1-6 arbejdsfordeling for kredsbestyrelsen AW laver op-
læg til drøftelse på næste møde. 


