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      12-02-2020 
 
 
Referat af kredsbestyrelsesmøde mandag 10. februar 2020, kl. 19.00 DcH Hadsten. 
 
Mødedeltagere: Formand Jørgen Randa, næstformand Dorthe Dalgaard Nielsen, Kasserer 
Bent Pedersen, Formand uddannelsesudvalg Anne Wedel, Formand for dommerudvalget Jo-
an Elgård Jensen. 
 
 
Dagsorden: 
Tilføjelse til dagsordenen: 
Ingen tilføjelser. 
 
 

1) Opfølgning på referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde torsdag den 16. februar 2020. 
Ingen tilføjelser. 
 

2) Status på DcH Hammel. 
Der er afholdt møde med tidligere formand for DcH Hammel omkring lukning og der 
arbejdes på at starte lokalforeningen op på ny. Der vil blive afholdt ekstraordinært ge-
neralforsamling. 
 

3) Årligt budgeteftersøgningstjenesten, kreds 3. Hvad betaler kredsen og hvad betaler 
landsudvalgene. 
Kredsen giver tilskud til træningssamlinger og landsudvalgene betaler Årsmødet. 
 

4) Hovedbestyrelsens holdning i forhold til kredsinstruktører og lokalforeningsinstruk-
tører, der har eget firma eller underviser i privat regi. 
Hovedbestyrelsen vil nedsætte en gruppe, som skal komme med forslag til hvordan 
man vil håndtere kredsinstruktører konkurrerende virksomhed. 
Kredsbestyrelsen anbefaler lokalforeningerne at tage punktet med til drøftelse på 
Landsmødet. Det er vigtigt at der hurtigt kommer en afklaring. 
 

5) Klubmodul, regnskabsmodulet afholdelse af erfa møde. Afholdelse af kommunikati-
onsdelen er der kommet en dato fra landsforeningen?  
Der er endnu ikke kommet nogle datoer for afholdelse af kommunikationsdelen i 
klubmodul. Hvad angår regnskabsmodulet afholdes der møde lørdag den 29. februar, 
kl. 9.00 i Hadstens klubhus. Charlotte Kjær er underviser. 
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6) Orientering nr. 78 vedrørende hundebid i konkurrencer. 
De respektive landsudvalg kommer med forslag. 
 

7)  Kasserer. Bemærkninger til regnskabet for 2019. 
Revisorerne ønsker, at når der udbetales telefon- og datapenge, skal der sendes et ud-
giftsbilag til kreds kassereren med underskrift. Dette er taget til efterretning. 
Revisorerne forstår ikke, hvorfor der er forskel på det fra lokalforeningerne indberet-
tede medlemstal, til henholdsvis landsforeningen og til kredsen. 

 
8) Arrangement for kredsmestre, onsdag den 7. oktober 2020, muligheder og pris. 

Der er indhentet forskellige tilbud. Kredsbestyrelsen afventer og spørg lokalforenin-
gerne på kredsgeneralforsamlingen hvad arrangementet må koste. 

 
9) Træningsprincipper, orientering nr. 16 side 53 i håndbogen. 

Drøftelse af metoder og orientering nr. 16. 
 

10) Eventuelt. 
Der er imod forventning ledige pladser til seminar med Lea Nor på Danhostel Skan-
derborg. 
Interesserede kan stadig tilmelde sig. 
 
 
Mødedatoer: 
 
 
2020: 
Tirsdag den 18. februar, kreds generalforsamling. 
Onsdag den 26. februar, kredsbestyrelsesmøde. 
Mandag den 2. marts møde nye bestyrelser. 
Mandag den 9. marts Kredsrådsmøde 
Lørdag den 21. marts Landsmøde. 
Onsdag den 22. april skyp møde kredsbestyrelsen. 
Torsdag den 14. maj kredsbestyrelsesmøde. 
Onsdag den 17. juni skyp møde kredsbestyrelsen. 
Onsdag den 7. oktober, kredsmestre, kredsrådsmøde. 


