
 

 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 

      27-03-2020 

Referat fra skype møde i kredsbestyrelsen i kreds 3, onsdag den 25. marts 2020, kl. 20.00. 

Tilstede: Jørgen Randa, Anne Wedel, Bent Pedersen, Joan Elgård Jensen, Dorthe Dalgaard 

Nielsen. 

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden. 

 

Tøj-politik i kredsen. 

Der bevilliges års DcH 2020 T-shirt til kredsbestyrelsen, og kredsudvalg Anne Wedel står 

for opgaven. 

 

”Tillidsaftale” aftale med lokalforening om uddannelse til lokalforeningsinstruktør. 

Aftalen er nu udsendt til kredsrådet i KREDS 3 og den kan findes på hjemmesiden under ud-

dannelse: 

 https://dch-kreds3.dk/cms/ClubDcHKreds3/ClubImages/Uddannelse/Tillidsaf-

tale%20IGU%20foreninger.pdf 

 

”Tillidsaftalen” kan være med til give en god dialog mellem forening og instruktør, ligesom 

aftalen kan være med til at motivere flere instruktør til gerningen.  

 

2. Godkendelse af referat fra skype møde mandag den 16. marts 2020. 

Godkendt. 

 

3. Kredsmappen 5-9, 5-10 og 5-11. 

5-9 Retningslinjer for betaling af startgebyrer ved DM. 

5-10 Godtgørelse af kørselsudgifter. 

5-11 Retningslinjer for tilskud og gaver. 

Gennemgang af ovenstående kredsmapper med henblik på at gøre det mere overskueligt. 

Hvad er lokale aftaler og hvad kan linkes til landsforeningens hjemmeside? 

Det blev besluttet, at der holdes et møde, nok et fysisk møde, for at sikrer at der er styr på 

teksten i kredsmapperne og at der er styr på, hvad der kan linkes til landsforeningens hjem-

meside.  Næstformanden holder styr på opgaven. 

 

 

4. Kreds 3 Status DcH Hammel. 

Jørgen Randa orienterede om status. Linda Lundh og Jan E. Nielsen har været til møde med 

den tidligere formand og har fået udleveret papirer og midler fra foreningen. Kredsen forsø-

ger at lave en generalforsamling. Jørgen Randa ser på opgaven efter Påske. 

 

https://dch-kreds3.dk/cms/ClubDcHKreds3/ClubImages/Uddannelse/Tillidsaftale%20IGU%20foreninger.pdf
https://dch-kreds3.dk/cms/ClubDcHKreds3/ClubImages/Uddannelse/Tillidsaftale%20IGU%20foreninger.pdf
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5. Rally og agility dommere og dommeraspiranter i KREDS 3, se bilag 4 af 18. marts 

2020. 

Gennemgang af oversigten se bilag 4 over dommere og dommeraspiranter i KREDS 3. 

Det blev besluttet, at Bent Petersen tager fat i formand for rallyudvalget Iben Krarup Peder-

sen med henblik på at få et overblik, over hvad der er betalt for rallydommeraspiranter og 

hvad der eventuelt skal refunderes ved stop i uddannelsen. Hvad angår agilitydommeraspi-

ranter, burde der være styr på økonomien, men Bent Petersen gennemgår regnskaberne og 

giver kredsbestyrelsen besked, hvis der ikke er balance i økonomien. 

 

6. Procedurer ved udgifter og indtægter i forbindelse med dommeruddannelsen inden for 

rally og agility. 

Procedurer: Kredsen betaler a conto-beløb til landskassereren ved opstart af uddannelse. En-

delig opgørelse af udgifter opkræves af det enkelte udvalg med kopi til landskasserer.  

Kørsel til konkurrencer, som kræves af aspiranten dækkes direkte af kredsen. 

Ved stop i uddannelsen refunderes beløbet til kredsen. 

Se i øvrigt punkt 5. 

 

7. Procedurer i kredsbestyrelsen ved indstilling af dommeraspiranter til henholdsvis rally 

og agility udvalgene.  

 

Procedurer ved indstilling af dommeraspirant til uddannelse (tilmeldingsblanket bruges): 

 

Når kredsformanden modtager indstillingen (tilmeldingsblanket) fra lokalforeningerne, vi-

dere sendes indstillingen til kredsbestyrelsen, der efterfølgende kommer med bemærkninger. 

  

Derpå indstiller kredsformanden dommeraspiranterne til udvalgene henholdsvis Rally og 

Agility. 

 

Kredskasseren betaler pr. aspirant a conto-beløb til landskassereren, når aspiranten er god-

kendt i udvalget. 

 

Så længe dommeraspiranterne er under uddannelse, skal kredsbestyrelsen holde øje med at 

uddannelsen forløber efter orienteringen. 

 

 

Ved stop i uddannelsen: Er det ønskeligt at landsudvalgene giver lokalforeningen og kred-

sen besked, hvis en dommeraspirant har stoppet uddannelsen. Jørgen Randa tager det med 

på Hovedbestyrelsesmøde. 
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8. Gennemgang af aflyste konkurrencer i KREDS 3 pga. af risiko for Coronasmitte. 

 

Dato: Forening: Konkurrence: Lands/kreds Bemærkninger: 

14/3 Skanderborg Rally lands  

29/3 Mariager C og B lands  

29/3 Risskov E-turnering lands  

4-5/4 Risskov Agility lands indendørs 

5/4 Odder E kreds  

5/4 Vejle A kreds  

18/4 Odder Rally Lands  

19/4 Skanderborg B og A Lands  

24-25-26/4 Nordisk DM Nordisk DM Nordisk DM  

26/4 Kaløvig C og B Lands  

     

 

Gennemgang af aflyste konkurrencer. 

Nordisk DM er desværre også blevet aflyst, hvorvidt der holdes et nordisk mesterskab, kan 

ingen på nuværende tidspunkt garantere. 

 

9. Himmerlandsgården, Styregruppen følger udviklingen i forhold til Coronarestriktio-

ner nøje.  

Udviklingen følges, man afventer situationen og tager senere stilling til, om arrangementet t 

eventuelt skal aflyses. 

 

10. Eventuelt. 

Spørgsmål omkring økonomi ved Seminariet på Skanderborg Vandrehjem. 

 

Næste møde skype møde den 22. april skal blandt indeholde planlægning af møde torsdag 

den 14. maj som omhandler visioner på områderne agility og rally, hvad kan vi som kreds 

gøre? Annie Dybvad og Inger Dittus deltager i mødet. 

 

 
Mødedatoer 2020:  

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. 


