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      23-05-2020 

Referat fra skype møde i kredsbestyrelsen i kreds 3, torsdag den 14. maj 2020, kl. 20.00. 

Tilstede: Jørgen Randa, Anne Wedel, Bent Pedersen, Dorthe Dalgaard Nielsen. 

Afbud: Joan Elgård Jensen 

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden: 
 
Kredsmesterskab. 
Kredsmesterskabet aflyses. 
 

2. Godkendelse af referat fra skype møde onsdag den 22. april 2020. 
Godkendt. 
 

3. Nyt fra formanden. 
Sidste nyt, det er nu muligt at træne på træningspladsen i flere grupper á 10 personer, som 
indbyrdes holder afstand.  
Aflysning af DcH DM. 
NOM 2020 skulle have været afholdt i Norge, men det er blevet endeligt aflyst.  NOM 2021 
bliver i Norge og i 2022 bliver det i Danmark, så det hele rykker et år frem. 
Konkurrence resultater i 2020 kan bruges til oprykning. Det er stadig ikke muligt at holde 
konkurrencer. 
 
Fysiske møder: 
Restauranter og cafeer åbner den 18. maj. Det vil derfor være muligt at afholde udvalgsmø-
der og lignende med op til 10 personer. 
 
Jørgen Randa tager spørgsmålet med til hovedbestyrelsen om salgs opslag på landsforenin-
gens side af insektbehandlet tæppe mod flåter og lopper. 
 

4. Nyt fra kassereren. 
Der skal følges op på forenings adr. til formand og kasser. Der har været flere ændringer i 
2020 der endnu ikke er tilrettet. 
Klubmodul: Kredsbestyrelsen skal have mulighed for kontokig. Dette tilrettes så snart kreds-
bestyrelsen mødes fysisk.  
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5. Nyt fra uddannelsesudvalget. 
Orientering om de nye kredsinstruktører, som har bestået eksamen som kredsinstruktør. På 
grund af Corona har der været en alternativ eksamen uden fysisk fremmøde. Udvalget vil 
derfor holde en samling så snart det er muligt og fejre de nye kredsinstruktører. 
Fællesarrangementet den 14. juni er aflyst pga. Corona situationen.  
 
 

6. Nyt fra dommerudvalget. 
Intet nyt, da der var afbud fra Joan Elgård Jensen. 
 
 

7. Møde omhandlende agility og rally den 14. maj om visioner på området.  
Det planlagte fysiske møde den 14. maj er aflyst, når det er muligt at holde et fysisk møde, 
findes der en anden dato. 
 

8. Eventuelt. 
Status på DcH Hammel: Man afventer Corona krisen. 
Ny webmaster I DcH-Danmark Emily Kew, mailadresse: webmaster@dch-danmark.dk. 
Intet nyt om afholdelse af Landsmøde. 
Så snart det bliver muligt vil der blive afholdt et ekstraordinært formandsmøde. Formanden 
får bestilte T-shirt med hjem til klubben.   
 
 
Mødedatoer 2020:  
Onsdag den 17. juni skype møde kredsbestyrelsen.  
Onsdag den 7. oktober, kredsmestre, kredsrådsmøde. 


