
 

 Kreds	næstformand/sekretær	kreds	3	
Dorthe Dalgaard Nielsen 
Mobil 26169621 mail ddn@cdmail.dk 

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

      22-11-2020 

Referat af kredsbestyrelsesmøde i kreds 3, onsdag den 18. november 2020, kl. 18.00 på Nilles 
Kro Hadstenvej 209, 8771 Sabro.  

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

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden: 
Private virksomheder og DcH kurser. 
Kredsbestyrelsen er blevet opmærksomme på problemstillingen hvis private virksomheder 
ansøger om DcH kurser. Jørgen Randa står for sagen. 
 
 

2. Opfølgning af punkter fra referat fra kredsrådsmøde onsdag den 7. oktober 2020. 
Arbejdsskadeforsikring i DcH. Jørgen Randa undersøger hvad DcH har af forsikringer. 
 
 

3. Nyt fra formanden. 
 
Godkendelse af C-konkurrence som afholdes 8. maj 2021 af DcH Tranbjerg. 
 
Ansøgninger af Guldnåle fra jubilæumsfonden. 
Hvis en lokalforening eller kreds ønsker at hædre et medlem, kan man søge om tilskud til en 
broche i gulddublé. Se orientering nr. 18. 
 
Orientering om, at der er modtaget forslag fra Tommy Rauh omkring opdatering af klubmo-
dul i forhold til beregningsprogrammet.  
 
Sponsorer. 
Vedrørende Kingsmoor, er sagen nu overgivet til advokat.  
 
Godkendelse af ny struktur for dagsorden til kredsbestyrelsesmøder. 
 
Optagelse af privat hundeklub i DcH. 
En eksisterende hundeklub har ansøgt om optagelse i DcH. 
Jørgen Randa og Jan Nielsen kontakter hundeklubben. 
 
Orientering om, at NWU her besluttet at flytte start af dommeraspirant uddannelsen til næste 
år. 
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4. Kassereren budgetforslag for næste år for udvalgene.  
Gennemgang og drøftelse af budgettet for 2021 medlemstallet forventet uændret 2.400 med-
lemmer á 120,00 kr. Gennemgang af regnskabet for 2020. 
Forslag vedrørende kørselsrefusion for E-sporlæggere er under udarbejdelse. 
 
 

5. Uddannelsesudvalget, Generel information, hundeførerdag, evaluering af IGU. 
Nyhedsbrev er udsendt. 
Orientering om ny struktur og udvidelse af uddannelsesudvalget med ad hoc medlemmer og 
at udvalget godt kan bruge ét medlem mere som brænder for uddannelse og udvikling. 
Hundeførerdag for C klassen, der bevilliges et tilskud til arrangementet. 
Fællesarrangement - afventer udvikling i forsamlingsforbud inden endelig planlægning kan 
går i gang. 
 
Bevilget tilskud til evaluerings dag af IGU for de sidste 2 forløb. Her vil der også blive kvit-
teret for fuldført uddannelse (underskrift i kursus-bogen) da formanden for uddannelsesud-
valget ikke kunne være til stede på sidste modul pga. Corona restriktioner. 
 

6. Dommerudvalget. 
Orientering fra dommermødet den 22. oktober. Karin Klitgaard, Henning Stærk og Sidse 
Rørvig har 10-års jubilæum, Michael Rode Jensen og Finn Møgelvang begge har 25-års ju-
bilæum. Hjertelig tillykke. 
Peer Kirkemand holder som DcH dommer og Poul Rohde Nielsen stopper i dommerudval-
get. 
Godkendelse af dommeraspirant i DcH programmet Hans Mikkelsen DcH Risskov. 
   
 

7. Nordisk DM-vært i 2021.  
Der er fundet vært til nordisk DM-spor delen som afholdes i weekenden den 10. – 11. april. 
Der mangler vært til runderings-delen. 
 
 

8. Mødedatoer for 2021. 
Kredsbestyrelsesmøde torsdag den 14. januar, kl. 18.00 på Nilles Kro. 
Kreds generalforsamling tirsdag den 23. februar, kl. 19.00 på Nilles Kro. 
 

9. Eventuelt. 
Drøftelse af punktet vedrørende betalte instruktører.  


