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Referat fra formandsmøde i kreds 3, torsdag den 09. september 2021, kl.19.00, Nilles Kro, 
Hadstenvej 209, 8471 Sabro. 

Lokalforeninger som var til stede: Nørhald, Skanderborg, Kjellerup, Mariager, Ørsted, Har-
lev, Vejle, Odder, Horsens, Hadsten og Hinnerup. 

Kreds bestyrelsesmedlemmer, Jørgen Randa, Bent Pedersen, Joan Elgård Jensen, Anne We-
del og Dorthe Dalgaard Nielsen. 

 

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden. 
Ingen tilføjelser. 
 

2. Velkomst og nyt fra formanden. 
Jørgen Randa bød velkommen og sagde, at mødet holdes på baggrund af landsmødet, som 
blev afholdt den 22. august 2021. 
 
Endvidere nævnte Jørgen Randa at Agria Dyreforsikring ikke var tilfreds med synligheden 
af deres reklame i DcH. Hovedbestyrelsen arbejder på, hvorledes sponsere generelt kan gø-
res mere synlige i DcH. 
 
Friluftsrådet: 
Vigtig at lokalforeninger melder sig ind i brugergrupperne, så vi kan påvirke hvordan skov-
områder stadig kan bruges til hundesport. 
 
Status DcH Bladet 
Det første DcH-blad fra Artzon/Skymedia er sendt ud, og Jette Nybo Andersen og Jan  
har været til møde med Milad fra Artzon, der er blevet lavet en handleplan til næste blad.  
 
Medlemsfremgang i forhold til samme tid sidst år på i alt 973 medlemmer de 184 medlem-
mer kommer fra kreds 3 en stigning 7,69% i kreds 3. 
 
Formands- og fællesmøde afholdes den 20. og 21. november. Formandsmødet foregår om 
lørdagen og fællesmødet om søndagen. 
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Lørdag og søndag den 6. – 7. november afholdes der foreningsudviklingskurser på Nilles 
Kro. Der deltager 2 fra hver lokalforening samt kredsbestyrelsen. Program for dagene kom-
mer. Tilmelding slås op på klubmodul under EVENT. 
 
Vedrørende fejring af kredsmestre, skrives der til formændene, som sender indbydelse vi-
dere til hundefører. 
 
Vi skal være opmærksomme på at bevarer den gode tone både i konkurrencer og når der af-
holdes arrangementer i DcH.  
 
 

3. Udvalg. 
Anne Wedel orienterede om, at Gitte Bendixen var blevet valgt til formand for landsuddan-
nelses-udvalget. 
 
Anna Askjær er holdt i udvalget. 
 
 

4. Klubmodul: Tilmelding af instruktør til uddannelse mm. 
Det har ikke være muligt for lokalforeninger og kredse at tilmelde medlemmer til kurser 
m.m. direkte. Dette vil kræve en om programmering af Klubmodul. 
Det er nu besluttet af hovedbestyrelsen, at denne om programmering skal sættes i gang, så 
det fremadrettet bliver en mulighed i Klubmodul, det forventes klar i efterår 2021. 
 
Kredsen arbejder på at gøre kreds 3 hjemmeside mere synlig blandt medlemmerne og vil 
forslå lokalforeningerne, at oprette en link til kreds 3 hjemmeside både fra lokalforenings 
hjemmeside og fra mobilappen. 
 

5. Efterspørgsel på inspiration til hvalpekursus. 
Kredsinstruktører arbejder på en fælles modulbeskrivelse til hvalpekursus. Det er planen at 
kurset kan starte i januar 2022. 
 

6. Orientering, IGU, efteruddannelse, seminar, C-hundeførerdag. 
Den 28. august blev der afholdt C hundeførerdag. hvor kredsinstruktør Thomas Krøjer in-
struerede og gav individuelt råd og vejledning til den videre træning. 
 
Der er sendt bekræftelse ud til 27 aspiranter som er optaget på IGU grundforløb og 11 på 
rally-overbygning. Der er ligeledes sendt bekræftelse ud til de mange tilmeldte til seminar 
den 19. september. Her er der 70 heldige der kommer med. 
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VIBORG KURSET. 
Slutspurt for tilmelding til det årlige brag af et Kreds 3 kursus. 
For kreds 3's klubinstruktører og kredsinstruktører. 
Hvis der efter d. 10. september er ledige pladser, vil de blive tilbudt instruktører fra andre 
kredse. 
 

7. Oplæg fastholdelse af instruktører. 
I forlængelse af hovedbestyrelses oplæg omkring betalte instruktører gennemgik Anne We-
del et oplæg om hvordan vi i kreds 3 kan fastholde frivilligheden uden at betale for en 
ydelse. Der findes forskellige måder at belønne de ulønnede frivillige på, og det er muligt at 
give skattefrit vederlag. 
 
Herefter blev der en drøftelse af emnet. 
Umiddelbart var der ikke stemning for at lønne de frivillige og det blev nævnt at problema-
tikken omkring konkurrerende virksomhed ikke vil blive løst, såfremt man indfører betalte 
instruktører. 
 
Der arbejdes videre med forskellige tanker for at fastholde de frivillige. 
 

8. Sporlægger central. 
Status på sporlægger centralen, der holdes informationsmøde onsdag den 29. september 
2021. Tilmelding i klubmodul under EVENT. Det er for både erfarne og helt uerfarne hun-
deførere/familiemedlemmer der ønsker at bidrage til konkurrenceafvikling. 
 

9. Rullende kontingent. 
Rullende kontingent blev vedtaget på landsmødet og klubmodul er i gang med opgaven. Vi 
afventer klubmodul. 
 

10. Eventuelt. 
Retningslinjer for betaling af startgebyrer ved DcH DM. Hundefører betaler i første omgang 
selv startgebyrer i klubmodul. Lokalforening refunderer hundefører og sender herefter en 
anmodning til kredsen. Kredsen refunderer herefter lokalforeningen. 
 
Ved eventuel fejl i klubmodul rettes fejlen hurtig af support, men det er vanskeligt at få re-
funderet eventuelt udestående. 
 
 
Mødedatoer: 
Onsdag den 29. september, informationsmøde sporlægger central. 
Torsdag den 30. september, møde konkurrencekalender 2022, DcH Hadsten. 
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Torsdag den 07. oktober, kredsrådsmøde, konkurrencekalender 2022, Nilles Kro. 
Mandag den 18. oktober, sporlægger central, kreds1 og kreds3, DcH Hadsten. 
Onsdag den 27. oktober, fejring kredsmester, Nilles Kro. 
Lørdag og søndag 6. – 7. november, foreningsudviklingskurser Nilles Kro. 
Tirsdag den 16. november, budgetmøde (kredsbestyrelsesmøde), Nilles Kro. 
Torsdag den 20. januar 2022, kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
Torsdag den 24. februar 2022, generalforsamling, Nilles Kro. 
Lørdag den 19. marts 2022, landsmøde. 
 
 
 


