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      28-02-2020 

 

 

Referat fra kredsbestyrelsesmøde onsdag 26. 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 

Joan Elgård Jensen. 

 

 

Dagsorden: 

Tilføjelse til dagsordenen: 

 

1) Opfølgning på referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde mandag 10. februar 2020. 

Ingen bemærkninger. 

 

2) Formanden. 

Orientering om status på DcH Hammel. Kredsbestyrelsen afventer HB. 

 

3) Kasserer, udgifter til PC og udgifter til telefon. 

Hver enkle beløbsmodtagere udarbejder udgiftsbilag og fremsender bilagene til kreds kasse-

reren. 

 

4) Uddannelsesudvalget. 

Mødet for nye bestyrelsesmedlemmer aflyses. Grundet for få tilmeldinger.  

Tilmelding til Klar-Parat-Konkurrencestart den 12. marts i DcH Risskov. Information findes 

på hjemmesiden under event. 

Seminar med Lea Nor lørdag den 22. februar forløb godt med 30 deltagere. 

Orientering fra kredsinstruktørsamling den 8. februar 2020, referatet kan findes på hjemme-

siden under landsuddannelsesudvalget. 

Orientering fra Årsmødet i landsuddannelsesudvalget.   

 

5) Dommerudvalget, konkurrencekalender, Horsens har flyttet deres konkurrencer.  

Procedurer for flytning af konkurrencer var ikke fulgt og blev påpeget; dog er Horsens flyt-

ning af konkurrencer godkendt og tilrettet konkurrencekalenderen, der kan findes på hjem-

mesiden. 

 

6) Kredsinstruktører og lokalforeningsinstruktører der har eget firma eller underviser i 

privat regi. 

Der arbejdes på forslag til hvordan kreds 3 vil håndtere kredsinstruktører og lokalforenings 

instruktører konkurrerende virksomhed. 
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Forslaget drøftes på kredsrådsmødet mandag den 9. marts til orientering på landsmødet den 

21. marts. 

 

 

7) Klubmodul, regnskabsmodulet afholdelse af erfa møde lørdag den 29. februar. 

Der er tilmeldt 17 deltagere. 

 

8) Status på Kreds 3 Klubmodul og brugen i kredsbestyrelsen.  

Kursus i kommunikationsdelen mangler. Klubmodul bruges og skal bruges i det omfang 

som er muligt, af kredsbestyrelsen da det lettere arbejdsgangene.   

 

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

Afholdes på Nilles Kro, Sabro. 

 

10) Eventuelt. 

Skype møder: Der arbejdes på at kredsbestyrelsen kan holde de aftalte skype møder. 

 

 

 

Mødedatoer: 

 

 

2020: 

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. 
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