
 

 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 

      27. juni 2020 

Referat af kredsbestyrelsesmøde i kreds 3, torsdag den 25. juni, kl.18.00, Nilles Kro, Hadsten-
vej 209, 8471 Sabro. 

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

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden: 
Klubmodul: 
Bent Pedersen opsøger andre kredse for at få viden om klubmoduls regnskabssystem, det 
drejer sig om indtægter og udgifter, som skal fordeles på forskellige konti. 
Desuden er det ikke muligt for lokalforeningsformændene at tilmelde og betale instruktører 
til uddannelse, en mangel i klubmodul, der drøftes på formandsmødet den 10. august og vi-
dere bringes til HB. 
 

2. Godkendelse af referat fra skype møde torsdag den 14. maj 2020. 
Ang. annoncer og reklamer, i forskellige medier. 
Der har været en del debat om reklamer og annoncer på landsforeningens Facebookside. 
HB er enige om, at firmaer vi har en sponsoraftale med og firmaer som har produkter i DcH 
Shoppen må gerne annoncere på Facebook efter nærmere aftale med sekretariatet. Det skal 
tydeligt fremgå at der er tale om reklame. 
 
Referatet godkendt. 
 
 

3. Nyt fra formanden. 
Vi har nu fået mulighed for at afholde vores udsatte landsmøde 2020. 
Det bliver søndag den 30. august kl. 10. 
Dagsorden og stemmeantal er som tidligere udsendt. 
 

4. Nyt fra kassereren, kontokig. 
Medlemstal år 2020 vi mangler 150 medlemmer sammenlignet med år 2019. 
Gennemgang af regnskab contra budget samt drøftelse af klubmodul, se punkt 1. 
 

5. Nyt fra uddannelsesudvalget. 
DcH-overbygning 29. august, 27. september, 3. oktober, 21. og 22. november. 
IGU-grundforløb 19. september 2020 til 17. april 2021. 
Familiehund-overbygning udbydes snarest. 
De aflyste moduler på igangværende IGU grundforløb, er indhentet, på nær 2 moduler der 
afholdes efter sommerferien. 
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Canis Klikker instruktøruddannelse 8 kursusdage. Opstart efteråret 2020 2 af kursusdagene 
afholdes ifm. Viborg-kursus. 
Nosework overbygning er der åben for tilmelding og Coretræning seminar. 
Tilmelding fremadrettet klubmodul. 
Orientering om kredsinstruktører samling, hvor 5 nye kreds instruktører blev fejret. 
Der er ønske og brug for endnu en samling efter sommerferien, hvilket blev bevilliget. 
 
 

6. Nyt fra dommerudvalget. 
Orientering fra møde med dommerudvalgets kredskontaktpersoner den 13. juni 2020. 
Dommerbrochure- opdatering sendes til webmaster Kurt Espensen, kreds 3 for opslag på 
hjemmesiden. 
 
 

7. DcH Bjerringbro har et ønske om afholdelse af C-konkurrence 1. prioritet 3. oktober 
2. prioritet 26. september. 
2. prioritet den 26. september blev godkendt, DcH Bjerringbro og dommercentralen, Torben 
Næss Schmidt har fået besked. Konkurrencekalender opdateres. 
 
 

8. Mødedatoer, herunder formandsmøde, møde med agility og rally repræsentanter. 
Se datoer nederst. 
 

9. Eventuelt. 
Intet. 
 
 
 
Mødedatoer 2020:  
Mandag den 10. august, kl. 19.00 formandsmøde, Nilles Kro. 
Søndag den 30. august, kl. 10.00 Landsmøde, Vejen. 
Onsdag den 16. september, kl. 19.00 møde med dommercentralen, konkurrencekalender 
2021, DcH Hadsten Solsortevej 16B, 8370 Hadsten. 
Mandag den 28. september, kl. 19.00 kredsbestyrelsen møde med rally og agility repræsen-
tanter, DcH Hadsten Solsortevej 16B, 8370 Hadsten. 
Onsdag den 7. oktober, kredsrådsmøde, konkurrencekalender, DcH Hadsten Solsortevej 16B 
8370 Hadsten. 
Onsdag den 18. november, kl. 18.00 kredsbestyrelsesmøde budget og webmaster, Nilles 
Kro. 


