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Referat af kredsrådsmøde onsdag den 7. oktober 2020, kl. 19.00 på Nilles Kro Hadstenvej 209, 
8771 Sabro. 
 
 
Tilstede:  
Anne Wedel, Joan Elgård Jensen, Bent Pedersen, Jørgen Randa, Dorthe Dalgaard Nielsen, Hadsten, 
Harlev, Horsens, Kalø Vig, Kjellerup, Mariager, Odder, Randers, Risskov, Skanderborg, Vejle, 
Nørhald, Galten, Bjerringbro, Langå, Hinnerup, Peter Unnerup Horsens, Jan Jonasen Odder, Inge-
borg Henriksen Kjellerup, Lis Skøtt Mariager, Carsten Nielsen Vejle, Lene Skovlund Jensen Bjer-
ringbro, Dommercentralen Torben Næss-Schmidt. 
 
I alt 27 deltagere var til stede. 
 
Fraværende lokalforeninger: 
 
Brædstrup, Grenaa, Tranbjerg, Viborg, Ørsted, Århus. 
 
 

1. Valg af dirigent. 

Ove Porsgaard blev valgt som dirigent og gjorde opmærksom på at mødet skulle afsluttes 

inden kl. 22.00 grundet Corona restriktionerne. 

2. Tilføjelse til dagsordenen. 

Ingen tilføjelser til dagsordenen. 

3. Velkomst ved Formanden. 

Jørgen Randa bød velkommen og orienterede om at, kursus i klubmodul søndag 4. oktober i 

et samarbejde med kredsene 1 og 2 var blevet aflyst. 

Kurset som arrangeres af hovedbestyrelsen i et samarbejde med klubmodul er uden bereg-

ning og afholdes i stedet for i foråret 2021. 

 

Orientering om: 

 At Jesper Graversen var holdt som lokalforeningsformand i Bjerringbro og at han var holdt 

som kreds 3 medlem af initiativfonden.  
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Konstitueret formand Henrik Bruun, Bjerringbro er interesseret i posten til initiativfonden. 

Det kan oplyses, at der er valg til initiativfonden på kreds 3 generalforsamling februar 2021. 

 

Orientering om: 

At der holdes kursus i klubmodul søndag den 11. oktober, undervisere Ole Suurland og 

webmaster Johnny Hune Pedersen begge fra DcH Risskov. I et samarbejde med Astrid 

Würtz Rasmussen, DcH Risskov og Annette Barksman Nørhald, vil der forsøges optage 

ZOOM (video) af undervisningsforløbet, der efterfølgende kan blive tilgængelig på kreds 3 

hjemmeside. 

 

At der lørdag den 7. november holdes der kursus i klubmodul regnskabsdelen underviser 

Charlotte Kjær. 

 

Begge kurser holdes i DcH Hadsten Fra kl. 8.30 til ca. kl. 16.00. 

 

Hvis der er behov for flere kurser i klubmodul, vil kredsen bestræbe sig på at holde det. Giv 

næstformanden besked, så frem det ønskes.  

 

I forhold til kreds 3 hjemmeside blev der gjort opmærksom på, at der mangler informationer 

om superbrugere i klubmodul. Kredsbestyrelsen behandler sagen. 

 

Pressemeddeler i DCH regi: 

DKK har lavet en pressemeddelelse om en forsvunden hund, der var blevet skræmt af skud i 

forbindelse med en konkurrence. Hvad gør man i DcH? Jørgen Randa tager opgaven med til 

hovedbestyrelsen. 
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4. Orientering om nosework ved Ingeborg Henriksen. 

Orientering om nosework ved Ingeborg Henriksen. Power point vedhæftes referatet og op-

lysninger kan findes på følgende link. 

https://youtu.be/6LXqqrVwxNs 

 

5. Konkurrence kalender for 2020 udsendt sammen med dagsordenen. 

Revideret konkurrencekalender fra 7. oktober 2020 blev præsenteret.  

Tilføjelser:  

Rally konkurrence den 13. marts DcH Skanderborg. 

C og B konkurrencer den 18. april DcH Skanderborg. 

E-turnering den 11. september DcH Mariager. 

Konkurrencekalender godkendt. 

 

6. En del lokalforeninger i kreds 3 mangler ressourcer i forhold til afholdelse af konkur-

rencer, hvad kan vi gøre? 

Følgende blev bragt op: 

 Lokalforeninger kan hjælpe hinanden på tværs, nogen har flere frivillige end andre. 

 Lokalforeninger kan gå sammen om at holde konkurrencer. 

 Nogle lokalforeninger kan tilbyde arealer andre kan tilbyde gode faciliteter, f.eks. klub-

huse. 

 Bedre uddannelse af de frivillige i hvordan man arrangerer konkurrencer.  

 Bedre uddannelse af hundefører, som vil gå i konkurrencer 

 Inviterer en dommer, som kan vejlede hundefører i at gå til konkurrencer. 

 Motivationen skal komme fra de frivillige. 

 Træningsmetoder og bedømmelser: Hvordan motiverer vi både hund og hundefører, så det 

bliver sjovt at gå i konkurrencer. 

 En begyndelse kan være at holde lokale konkurrencer eller venskabskonkurrencer. 
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 Beslutte forslag om afholdelse af formandsmøde, hvor emnet kan blive drøfte. Kredsbe-

styrelsen arbejder videre med sagen. 

 

 

7. Kredskasseren: 

Orienterede om: 

 At der kun var få udgifter ved afholdelse af konkurrencer, grundet Corona. 

 At der er 2263 medlemmer. 

Lokalforeningerne skal være opmærksomme på, om de får faktura via klubmodul. 

Der blev efterspurgt budget og regnskab i forhold til overskuddet i 2020. 

Omkring kommunalt tilskud til uddannelse, vil det være nemmere for lokalforeningerne at 

administrerer, hvis uddannelserne afregnes år for år. Uddannelsesudvalget vender tilbage 

omkring spørgsmålet. 

  

8. Fremlæggelse af forslag til kørselsrefusion for E-sporlæggere. 

Kredskasseren kom med omkostningsberegninger for E-sporlæggere og forslag til hvor 

mange E-sporlæggere der skal bruges i år 2021 inkl. E-turneringen. Udgiften afholdes af 

kredsen og beløber sig til 23.712,00 kr. 

Desuden kom der følgende forslag: 

 Kørselsrefusion for både sporlæggere og andre hjælpere ved konkurrencer med en forhø-

jelse af startgebyr. 

 Egne sporlæggere skal ikke have kørselsrefusion. 

 For at få gang i konkurrencerne kan kredsen give et tilskud til lokalforeningen pr. konkur-

rence, som den afholder. Udgiften afholdes af kredsen. 

Det blev besluttet, at kredsbestyrelsen kommer med et forslag, som fremlægges på kredsge-

neralforsamlingen.  
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9. Fastsættelse af startgebyr for 2021, nedenstående er for 2020. 

Der var enighed om ingen forhøjelse af startgebyr for 2021. 

 
Klasse:  Beløb: 
E  250,00 
A  250,00 
B  200,00 
C  150,00 
Agility  100,00 + 25,00 per efterfølgende løb + 40,00 indendørs  
Rally  125,00 + 25,00 per efterfølgende løb 
Brugsprøver 150,00 
IGP  200,00 
Nordisk Lille nordisk 250,00 

Nordisk 400,00 
 
 

  
10. Eventuelt. 

Spørgsmål om instruktørerne er dækket af en arbejdsskadeforsikring?  

DcH har en arbejdsskadeforsikring for alle der har hverv i DcH. 

Arbejdsskadeforsikringen dækker i henhold til arbejdsskadesikringsloven kun personskade, 

men´ og erhvervsevnetab samt tandskader og brilleskade ikke andre tingskader og ikke svie 

og smerte og tabt arbejdsfortjeneste. Jørgen Randa undersøger hvad DcH har af forsikringer.  

Der henvises til håndbogen https://online.flowpaper.com/79030752/DcHHndbo-

gen20204/#page=40 
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Mødedatoer 2020:  

Lørdag den 7. november kursus, regnskabsdelen.   

Onsdag den 18. november kl. 18.00 kredsbestyrelsesmøde budget og webmaster Nilles Kro. 


