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

      17. august 2020. 

 

Referat af formandsmøde i kreds 3, mandag den 10. august 2020, kl.19.00, Nilles Kro, Had-
stenvej 209, 8471 Sabro. 

Fraværende lokalforeninger: Ørsted, Brædstrup, Århus, Viborg, Randers, Nørhald, Hinne-
rup, Tranbjerg. 

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden: 
Ingen tilføjelser. 
 

2. Velkomst og nyt fra formanden, herunder Landsmødet. 
 
Velkomst ved Jørgen Randa og en kort præsentation af mødedeltagerne. 
 
Landsmødet: 
Stemmetæller til landsmødet er Joan Elgård Jensen. 
Det er vigtigt at alle tager højde for Corona situationen, har man de mindste symptomer så 
bliver man hjemme. Der er i et samarbejde med Vejen Idrætscenter forsøgt at lave Lands-
mødet så sikkert som muligt, med afstand, sprit og vejledninger på stedet. Mundbind kan 
blive nødvendig, dette hører vi nærmere om. 
På valg: Ny landskasserer. 
Valg af udvalgsformænd for de faste udvalg, brugshundeudvalg, dommerudvalg, eftersøg-
nings-udvalg, nordisk udvalg, ungdomsudvalg og konsulentudvalg. 
 
Orientering fra HB: 
 
HB kan ikke få kontakt med Nordic Pet Group (Kingsmoor). Jan vil tage fat på advokaten 
for at få en afklaring. De har ikke efterlevet samarbejdsaftalen med og er i restancen for 
2019 og 2020. 
 
HB vil sætte fokus på styrkelse af samarbejdet i DcH’s ledelse. 
Workshop for HB bliver afholdt på Fjelsted Skov Hotel den 15. og 16. august, med Torben 
Steenstrup.  
 
 
 
Kreds 3: 
I kredsen er der en mindre lokalforening, idet DcH Hammel er blevet lukket ned, der vil 
blive set på om det er muligt at starte foreningen på ny. 
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Medlemstallet er lige nu 1916 betalte medlemmer, nu hvor alle har betalt, det er 117 færre 
en sidste år. Men der er ikke krævet ind for juni og juli og trækker vi dem ud af sidste års 
regnskab, så mangler vi kun ca. 70 medlemmer og det er sådan set ret pænt forholdene taget 
i betragtning. 
 

3. Klubmodul. Der er følgende udfordringer: 
Der er forskel på skærmbillede i forhold til mobil skærmbillede eller computerskærm. 
Man skal være opmærksomme på, om det er ”profiler” eller ”medlemmer”, som der er regi-
streret. 
Regnskabsmodulet: Foreningsformændene kan ikke betale for kurser og uddannelse for det 
enkelte medlem. 
Der opstår stadig opkrævning af 1,00 kr., når man tilmelder sig hold. 
Egne instruktører og instruktører udefra kan tilmelde sig instruktører uddannelsen. 
Systemet kan ikke håndtere dobbeltmedlemsskab. 
En gangs betaling er ikke brugbart, idet det ikke er muligt efterfølgende at fordele medlem-
merne på andre hold. 
Instruktører uddannelsen, det er ikke muligt for lokalforeningsformændene, at se, om der er 
betalt for den enkelte instruktører. Der mangler rettigheder til formand/kasserer. 
Brugen af mailadresser, DcH mail / smart mail. 
Uddannelsesudvalget bruger klubmodul til tilmeldinger men kan godt se at det giver udfor-
dringer. Anne Wedel er opmærksom på at kun kursister der er berettiget/godkendt af for-
eningen deltager i uddannelse.  
 

4. Kurser i klubmodul: 
Det blev besluttet at holde følgende kurser: 
Registrering af medlemmer og oprettelse af hold, undervisere Ole Suurland og Johnny. 
Regnskabsdelen, underviser Charlotte Kjær. 
Opsætning af hjemmesiden og kursus for kredsbestyrelsen, dette laves i et samarbejde med 
kredsformændene på tværs af de enkelte kredse.  
Datoer for afholdelse blev lovet udsendt i god tid.  
 

5. Mere støtte til foreninger med udfordringer. 
Ved afholdelse af konkurrencer kan andre lokalforeninger støtte foreninger med udfordrin-
ger i form af at låne hjælpere og sporlæggere. I den forbindelse blev honorering af sporlæg-
gere til E-konkurrencer drøftet og vil blive videre behandlet i kredsbestyrelsen, som vil 
komme med et oplæg på kredsrådsmødet den 7. oktober 2020. 
 
Instruktører udfordringer i lokalforeninger skal ses i forhold til fremgang af antallet af med-
lemmer. Uddannelsesudvalget arbejder for bedre og mere uddannelse til medlemmerne og 
opfordre lokalforeningerne til i et samarbejde med instruktørerne at underskrive tillidsafta-
len samt at indgå aftaler om ”frynsegoder”.  
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Lige nu udbydes: 
 
IGU, nyt grundforløb, familiehund overbygning, DcH overbygning, nosework overbygning,  
Vi har stort set indhentet de aflyste moduler pga. Corona og alt kører som planlagt 
Der udbydes Coretræning seminar. 
Viborg-kursus under planlægning hvor der bla.er opstart af Canis klikker instruktøruddan-
nelse. DcH overbygning afsluttes med runderingsmodulerne denne weekend.   
Hoppers er med på Viborg kurset.  
Yderligere 3 hold er under planlægning. 
 
 

6. Pris på IGU, pris på moduler. Dette skal ses i lyset af den kapital som kredsen har p.t. 
Overskuddet på uddannelse og priser på IGU og moduler blev drøftet. Anne Wedel ser på 
tallene og vender tilbage med forslag. 
 
 

7. Eventuelt. 
Dommerudvalget ved Joan Elgård Jensen uddelte en lille folder for at få flere DcH dom-
mere. 
Orientering om opstart af konkurrencer der henvises til nyhedsbrev fra konkurrenceudvalget 
vedrørende Corona virus og opstart af konkurrencer. 
Der er i øjeblikket 3 DcH dommer aspiranter. 
Næstformand i dommerudvalget i kredsen er Torben Næss-Schmidt. 
Retningslinjer for gaver i kredsen ”En særlig lejlighed” blev drøftet og skal bruges i forbin-
delse med sygdom. Kredsformanden søger for det praktiske.  
Der blev informeret om at aspiranter følger dommerhold resten af året, så der nogle gange 
vil være 3 personer. 
 
Mødedatoer 2020:  
Søndag den 30. august, kl. 10.00 Landsmøde, Vejen. 
Onsdag den 16. september, kl. 19.00 møde med dommercentralen, konkurrencekalen-
der 2021, DcH Hadsten Solsortevej 16B, 8370 Hadsten. 
Mandag den 28. september, kl. 19.00 kredsbestyrelsen møde med rally og agility re-
præsentanter, DcH Hadsten Solsortevej 16B, 8370 Hadsten. 
Onsdag den 7. oktober, kredsrådsmøde, konkurrencekalender, DcH Hadsten Solsorte-
vej 16B 8370 Hadsten. 
Onsdag den 18. november, kl. 18.00 kredsbestyrelsesmøde budget og webmaster, Nilles 
Kro. 


