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      07-04-2022 
 
 
Referat fra Kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 5.april  kl. 19.00 i DcH Hadsten. 
 
Afbud fra Joan Elgaard Jensen, Dommerudvalget. 
 
Dagsorden: 
Tilføjelse til dagsordenen: Ingen tilføjelser. 

 
1) Nyt fra Formanden. 

 
Initiativfonden: 
HB og IF havde fællesmøde for at se, om de kunne blive enige om, hvordan HB og IF 
kan få et godt samarbejde.  
Her blev det oplyst, at 2 medlemmer fra IF ikke havde fået godkendt forslaget om IF 
Fundatsen. Dette er ikke oplyst nogle steder, hvilke det burde have været. HB afviser 
forslaget, da alle fra IF skal godkende dette. 
 
Peder Søndergård stopper som formand i IF. 
 
Der skal findes 3 nye repræsentanter til IF henholdsvis 1 fra kreds 1, 1 fra kreds 2 og 1 
fra kreds 4. 
 
Endvidere mangler Kreds 1 en ny Kredsformand, da Christian Ravn er stoppet. 
 
DcH DM 2022: 
Orientering og status på DcH DM 2022, som hovedsalig holdes af DcH Haslev i kreds 
6, der undersøges om mulighederne for overnatninger på Scandic hotel i Ringsted samt 
at hovedstandpladsen vil blive på en skole med adgang til adskillige boldbaner.  
 

2) DcH DM i kreds 3 den 23. – 24. september 2023.  
Henrik Bruun DcH Bjerringbro har meddelt, at det ikke er muligt for DcH Bjerringbro 
at skaffe areal. 
 
Endvidere er det heller ikke muligt at låne Tranbjergskolen. 
 
DcH Skanderborg Stine Kam undersøger lige nu om der er muligt at låne et området i 
Århus C. 
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Som tidligere skrevet har Kjellerup tilbudt at holde Rally konkurrencen og C klassen. 
 
Så snart der er tilbagemelding fra DcH Skanderborg, vil der blive holdt et møde i kred-
sen med de foreninger, som har givet tilsagn, om at vil hjælpe. 
 

3) Nyt fra kassereren. 
Orientering om at der er 1932 medlemmer. En lokalforening mangler at betale kreds 
og lands kontingent, der vil blive rykket for betaling. 
 
Himmerlandsgården 2022:  
Kredsbestyrelsen holder møde med Himmerlandsgårdens Udvalg mandag den 11. 
april, kl. 19.30 i DcH Hadsten. Drøftelse af løsningsforslag for både den praktiske og 
økonomiske del på baggrund af, at der er 30 pladser, som ikke er fyldt op. 
 
Sporlæggercentral: 
Der holdes møde onsdag den 18. maj, kl. 19.00 i DcH Hadsten med Knud Lykke Ras-
mussen om status på sporlæggercentral.  
 

4) Nyt fra uddannelsesudvalget. 
 Uddannelsesudvalget er inviteret til en ERFA-dag sammen med Landsudvalget og de 
øvrige kredses uddannelsesudvalg den 10. september 2022, Anne Wedel deltager. 
 Fællesarrangement 2022 afholdes IKKE i år, Kredsen tilbyder en T-shirt til dem der 
har tillidshverv på kredsplan, bestilling af T-shirt under event i klubmodul. 
Inspiration og øvelser til instruktører for hvalpehold afholdes søndag den 22. maj. Til-
melding gennem lokalforeningsformanden. 
Kursus i  Bringsels-meldingv/ Ulla Pedersen - Canis Klode Mølle den 11. juni 2022, til-
melding under event i klubmodul. 
 

5) Nyt fra dommerudvalget. 
Intet nyt, idet  Joan Elgaard Jensen ikke deltog. 
 

6) Eventuelt. 
Oplysninger om at der holdes kursus i klubmodul omkring den nye platform, Regn-
skab, konkurrencedelen og hjemmesiden, lørdag den 28. maj 2022, kl. 08.30 til ca. 
16.00 på Nilles Kro.  
 
Mødedatoer: 
Mandag den 11. april 2022, kl. 19.30 møde omkring Himmerlandsgården, DcH Had-
sten. 
Onsdag den 18. maj 2022, kl. 19.00 kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
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Lørdag den 28. maj 2022, kl. 08.30 kursus i klubmodul, Nilles Kro. 
Mandag den 27. juni 2022, kl. 19.00 kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 


