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Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

      10. marts 2020. 

 

Referat af kredsrådsmøde mandag den 9. marts 2020, kl. 19.00 DcH Hadsten. 

 

Fraværende lokalforeninger: Brædstrup, Grenaa, Tranbjerg, Kalø Vig, Viborg, Ørsted, År-

hus, Langå. 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved Jørgen Randa.  

Jørgen Randa bød velkommen. 

2. Valg af dirigent.  

Ove Porsgaard blev valgt og kunne konstatere at indkaldelse til mødet var sket rettidig.  

  

3. Diskussioner om oplæg vedrørende konkurrerende virksomhed. 

o Oplæg ved formand Anne Wedel, uddannelsesudvalget 

o Oplæg ved kredsinstruktør Anette Barksman. 

o Oplæg ved formand Flemming Buhl, DcH Vejle. 

Drøftelse og godkendelse med få rettelser af ”Tillidsaftale” for lokalforeningsinstruktø-

rer. ”Tillidsaftalen” udsendes efterfølgende til lokalforeningerne i kreds 3 med mulighed 

for justering til de enkelte lokalforeninger. 

Drøftelser i forbindelse med ”Tillidsaftalen”:  

DcH er en forening af frivillige og ikke et erhverv.  

DcH skal ikke være en fødekæde til private virksomheder.  

Det er motivationen som skal være den drivende kraft for det enkelte medlem.  

Vigtigt med ”fuldgyldige” medlemmer, som blandt andet vil sige, at man som medlem 

træner på et hold og har engagement og viser interesse for foreningen. 

DcH skal gøre sig gældende og gøre reklame for foreningen og blive stærkere. 

Bevare og udvikle den høje kvalitet af vores instruktøruddannelse som er anerkendt 

mange steder. 

Hvad angår drøftelse af honorering af Kredsinstruktører afventes udspil fra Hovedbesty-

relsen. 

Oplægsholderne er meget tilfredse med at HB nu handler på problematikken.  
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4. Evt. kommentarer til DcH´s regnskab. Landsregnskab 

Bemærkninger om udgifter til DM og klubmodul. 

5. Sporlægger honorering. 

Rettes til kørselsgodtgørelse. God ide. Til alle klasser ved DcH DM. 

6. Sporlæggerfinansiering. 

Gælder for samtlige DM-discipliner 

7. Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter punkt 4.4. 

Blev drøftet. 

8. Personvalg – liste A. 

Gennemgået. 

9. Personvalg – liste B. 

Gennemgået. 

10. Eventuelt. 

Agility og rally repræsentanter, der afholdes kredsbestyrelsesmøde med et punkt om visio-

ner og tiltag på områderne. Mødet afholdes torsdag den 14. maj. 

 

Efterspørger kursus i Hoopers på kredsplan – uddannelsesudvalget vil udbyde det i nærme-

ste fremtid. 

 

Ledige pladser på Klarparat kursus i DcH Risskov, torsdag den 12. marts. 

 

Kredskursus i Coretraining som holdes den 5. september DcH Odder er vært 

 

Nosework flg. datoer 22. - 23. august, 3.- 4. oktober, 12. -13. december. Datoerne er lagt op 

i kalenderen på klubmodul. 

 

Kørselsrefusion til sporlæggere i kreds 3. Emnet debatteres på kredsrådsmøde den 7. oktober 

sammen med konkurrenceplanlægning 2021 og fejring af kredsmestre. 

 

Efterfølgende: Der skulle være valgt stemmetællere til landsmødet. Jørgen Randa står for 

opgaven. 

 

 

Mødedatoer 2020:  

Lørdag den 21. marts Landsmøde.  

Onsdag den 22. april skype møde kredsbestyrelsen.  

Torsdag den 14. maj kredsbestyrelsesmøde. Visioner agility og rally. 

Onsdag den 17. juni skype møde kredsbestyrelsen.  

Onsdag den 7. oktober, kredsmestre, kredsrådsmøde. 
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