
 

 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 

      19-9-2020 

Referat af kredsbestyrelsesmøde i kreds 3, torsdag den 17. september 2020, kl. 19.00 i DcH 
Hadsten, Solsortevej 16b, 8370 Hadsten. 

Tilstede: Jørgen Randa, Anne Wedel, Joan Elgård Jensen, Dorthe Dalgaard Nielsen webma-
ster Kurt Espensen. 

Fraværende Bent Pedersen. 

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden: 
Lokalforeninger der mangler ressourcer. 
 

2. Godkendelse af referat fra formandsmøde mandag den 10. august. 
Forslag vedrørende kørselsrefusion af E-sporlæggere, se punkt 6. 
 

3. Klubmodul / Hjemmesiden ved webmaster Kurt Espensen. 
Serveren er langsom og håndteringen af filer er besværlige og tidskrævende.  
Kurt Espensen deltager i kreds3´s kursus den 11. oktober, der vil efterfølgende blive samlet 
op på, om der er behov for yderligere kurser. 
 
Klubmodul afholder landsdækkende opfølgningskurser fordelt i landet. 
Kreds 3 er sammen med kreds 1 og 2 planlagt dato søndag den 4. oktober, er netop blevet 
udsat. Ny dato kommer. 
 

4. Datoer i kursus i klubmodul i kreds3. 
Søndag den 11. oktober, undervisere Ole Suurland og webmaster Johnny Hune Pedersen 
begge fra DcH Risskov. 
Lørdag den 7. november Regnskabsdelen, underviser Charlotte Kjær. 
Begge datoer holdes i DcH Hadsten fra kl. 08.30 til ca. kl. 16.00. 
 

5. Lokalforeninger der mangler ressourcer i forhold til afholdelse af konkurrencer. 
En del lokalforeninger i kreds 3 mangler ressourcer i forhold til afholdelse af konkurrencer. 
En mulighed kan være at de ressourcestærke lokalforeninger kan hjælpe de svage lokalfor-
eninger. Forslag om afholdelse af dagsseminar i hvordan man holder konkurrencer er også 
en mulighed. Drejebog på hjemmesiden vil blive synlig.  Punktet tages med på kredsråds-
møde den 7. oktober. 
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6. Nyt fra formanden. 
Hovedbestyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper, som arbejder med forskellige pro-
blemstillinger i DcH. Der vil blive mulighed for at udvide disse grupper, hvis arbejdet kræ-
ver det, man vil desuden forsætte med rækken af kredskurser om strategien med Torben 
Steenstrup og Jan Nielsen som en del af den fortsatte foreningsudvikling i DcH. 
 
 

7. Nyt fra dommerudvalget, herunder oplæg vedrørende kørselsrefusion for E sporlæg-
gere. 
 
Det blev besluttet at komme med forslag til kørselsrefusion for E-sporlæggere. Forslaget 
fremlægges på kredsrådsmøde den 7. oktober. Der kan eventuelt blive tale om en forhøjelse 
af kredskontingent eller en forhøjelse af startgebyret. Kredskasseren kommer med et par for-
slag. 
 
Dommer Jens Albrechtsen holder orlov. 
 

8. Nyt fra kassereren. 
Punktet udgår, da Bent Pedersen ikke var til stede. 
 

9. Nyt fra uddannelsesudvalget, økonomi 
Invitation til Klar-Parat-Konkurrencestart, søndag den 24. januar 2021. Tilmelding på klub-
modul under EVENT. 
 
Kredsinstruktørerne i kreds 3 får 400,00 kr. pr. undervisningsforløb dette skal ikke ses som 
en honorering, men, omkostningsgodtgørelse som dækker udgifter til IT, faglitteratur og 
kontorhold. På tidligere kredsrådsmøde har formanden for uddannelsesudvalget gjort rede 
for, hvorfor man har valgt den model.   
 

10. Kredsarrangement 2021. 
Der vil komme forespørgsel via klubmodul, om ønsker til et kredsarrangement.  
 

11. Eventuelt. 
Fremad rettet afholdes møder med repræsentanter særskilt fra kredsbestyrelsesmøder. 
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Mødedatoer 2020:  
 
Mandag den 28. september, kredsbestyrelsen møde med rally og agility repræsentanter. 
Onsdag den 7. oktober, kredsrådsmøde, konkurrencekalender, DcH Hadsten. 
Søndag den 11. oktober kursus i klubmodul. 
Lørdag den 7. november kursus, regnskabsdelen.   
Onsdag den 18. november, kl. 18.00 kredsbestyrelsesmøde budget og webmaster, Nilles 
Kro. 


