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      19-01-2002 
 
 
Referat fra kredsbestyrelsesmøde torsdag den 16. januar 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: 
 
 

1) Opfølgning på referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde onsdag 27. november 2019. 
IPAD til dommere: Tanken er endnu ikke blevet behandlet i Hovedbestyrelsen. 

 
 

2) Nyt fra Formanden: 
a) Orientering om at DcH Hammel er blevet lukket. Kredsformanden følger op på, om 
proceduren vedr. foreningsnedlæggelse er fulgt. Der følges op på medlemmer fra DcH 
Hammel som lige nu er i gang med instruktør grund uddannelsen samt et medlem, der 
er adfærdskonsulent.  
b) Drøftelse af åbent brev til hovedbestyrelsen omkring træningsprincipper. Trænings 
principper drøftes på næste kredsbestyrelsesmøde. 
c) Kredsen afventer Hovedbestyrelsens holdning i forhold til kredsinstruktører, der har 
eget firma eller underviser i privat regi. 
 
 

3)  Klubmodul, evaluering af erfa møder for lokalforeningerne. 
Tilrettelægningen og forløbet den 9. december 2019 var ikke i orden, derfor blev der 
efterfølgende afholdt et møde lørdag den 4. januar 2020, som forløb godt. Der vil blive 
afholdt erfa møde omkring regnskabsmodulet. Dato kommer snart. Omkring kommu-
nikationsdelen i klubmodulet vil landsforeningen afholde én dag for instruktører og 
kredsmedlemmer. 
 

4) DcH-kreds3 hjemmeside status. 
Joan arbejder med orientering nr. 78 vedrørende hundebid i konkurrencer, der linkes 
fra håndbogen til kreds3 hjemmeside. Skema sagsbehandling efter hundebid forbliver, 
dog flyttes både orientering nr. 78 og skema til konkurrencer på kreds3 hjemmeside. 
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5) Uddannelsesudvalget. 
Orientering om deltagelse i årsmøde mellem landsforeningens og kredsenes uddannel-
sesudvalg den 8. – 9. februar 2020. 
Mandag den 2. marts møde nye bestyrelsesmedlemmer. 
Klar-Parat-Konkurrencestart i DcH Risskov den 12. marts. 
Seminar Lea Noar den 22. februar. 
Seminar Coretraining den 5. september i DcH Odder. 
Alt info bliver opslået på hjemmesiden. Det forventes, at tilmelding fremadrettet til 
kurser foregår igennem klubmodul 

 
6) Kasserer. 

Gennemgang af skema til kørselsgodtgørelse ved konkurrencer. 
Udgift bilag tilrettet med 3,52 pr. km. 
Startgebyr C klasse 150,00, B klasse 200,00, A klasse 250,00, E klasse 250,00 rettes på 
hjemmesiden. 
Gennemgang af budget for 2020 og drift regnskabet for 2019, herunder regnskab for 
Him-merlandsgården. 

 
 

7) Dommerudvalget: 
Efteruddannelse for dommere henholdsvis den 26. januar og 2. februar. Uddannelse af 
aspiranter starter den 16. januar, der er i alt 3  

 
8) Drøftelse af sted for afholdes af arrangementet for kredsmestre, onsdag den 7. oktober 

2020.  
Joan undersøger muligheder og priser. Der ønskes et centralt afholdelsessted. 
 

9) Årligt budget eftersøgningstjenesten, kreds 3. Hvad betaler kredsen og hvad betaler 
landsudvalgene. 
Udsat. 
 

10) Kredsgeneralforsamling, herunder valg, indkaldelse af navne på emner (inkl. supple-
anter) kredsbestyrelsens forslag til kredskontingent pr. medlem af lokalforeningerne. 
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Gennemgang af dagsorden. Kredskontingent 120,00 kr. pr. medlem. 
Tilretning af beretning fra formanden. 
 
 
 

11) Møderække. 
Se nederst i referatet. 
 
 

12) Eventuelt. 
Intet. 

 
 
 
Mødedatoer: 
2020: 
Torsdag den 16. januar, kredsbestyrelsesmøde. 
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 skype møde kredsbestyrelsen. 
Torsdag den 14. maj kredsbestyrelsesmøde. 
Onsdag den 17. juni skype møde kredsbestyrelsen. 
Onsdag den 7. oktober, kredsmestre, kredsrådsmøde. 


