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     17-09-2022 
 
 
Referat af kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 13. september kl. 19.00 i DcH Hadsten. 
 
Under punkt 2 deltog Knud Lykke Rasmussen. 
 
Dagsorden: 
Tilføjelse til dagsordenen: 
Ingen tilføjelser. 

 
1) Nyt fra formanden.  

Der har været holdt møde mellem kredsformændene, hvor der blandt andet blev besluttet at der gives 
et tilskud til DcH Vejle til forplejning af hjælpere til Nordisk Mesterskab. 2022, endvidere blev det drøf-
tet om kreds 3 og kreds 4 kan samarbejde om at holde jysk mesterskab i agility, der arbejdes videre 
med idéen. 
 

2) Sporlæggercentralen v/Knud Lykke Rasmussen 
Det blev besluttet at kredsbestyrelsen kommer med følgende forslag på kredsrådsmøde den 5. okto-
ber 2022: 
 
På baggrund af at der skal tilføres penge til sporlæggercentralen stiger startgebyret fra år 2023 med 
følgende beløb B 15kr., A 20 kr. og E 25 kr. 
 
Endvidere gives der tilskud til foreningerne, når de holder en konkurrence med følgende beløb: 
 
B 1000,- kr.,  
A 2000,- kr.,  
og E 3000,- kr. 
 
Foreløbig gældende fra 2022 og 2023. 
 
Ovenstående forslag revideres årligt. 
 

3) Status på DcH DM 2023. 
Inden vi kan gå videre med planlægningen af DM, er det vigtig, at vi får fordelt A og E klasserne. 
Vedrørende hjemmesiden vil Lene Hjelme fra DcH Vejle gerne stå for den. 
Til efteråret er det planen, at formand for dommerudvalget Ole Suurland og formand for konkurrence-
udvalget Peter Knudsen besigtiger arealer. 
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4) Kassereren. 

Lige nu er der 2404 medlemmer. Der gøres opmærksom på at bilaget til kørselsrefusion til dommere, 
som kan findes på hjemmesiden bør bruges, når der holdes konkurrencer. 
 

5) Dommerudvalget. 
Dommere som skal dømme til DcH DM 2022 er, 
Sanne Boye, Joan Elgaard Jensen, Michael Simonsen og reserve Torben Næss-Schmidt  
Dommerprøve holdes den 1. og 2. oktober 2022 i Vesthimmerland. 
 

6) Uddannelsesudvalget. 
3 nye kredsinstruktøraspiranter Alice Giilsgaard Nielsen, Skanderborg, Susanne Knudsen, Odder, 
Lone Andersen, Århus. Der er stadig åben for eftertilmeldinger, hvis nogen ikke har fået sig tilmeldt. 
 
Kredsenes uddannelsesudvalg har holdt erfaringsudvekslings møde med landsuddannelsesudvalget 
og her blev det besluttet at de mødes fremadrettet 2 gange om året. 
 
Der udsendes referat fra mødet hvor kreds 3 bla. medbragte forslag til at revidere/højne instruktør-
grunduddannelsen. 
 
Det vil være ønskeligt, at der gives et økonomisk tilskud til møderne fra landsuddannelsesudvalget. 
Jørgen Randa tager det med på møde i HB. 
 
Forslag om forhøjelse af godtgørelse i forbindelse med kredsens heldagsarrangementer, kredsmap-
pen 2-8 blev drøftet.  
 
Viborg kurset 19. – 20. november 2022 udvalget har besluttet at restpladser udbydes til dygtige hun-
deførere.  
 

7) Eventuelt. 
Intet. 
 

Mødedatoer: 
Tirsdag den 27. september, kl. 19.00 møde dommercentral, konkurrencekalender 2023, DcH Hadsten. 
 
Onsdag den 5. oktober, kl. 19.00 kredsrådsmøde, konkurrencekalender 2023 og planlægning af DCH 
DM 2023. Mødet holdes i DcH Hadsten. 
Torsdag den 27. oktober, kl. 18.00 fejring af kredsmestre, Nilles Kro. 
Torsdag den 17. november, kl. 18.00 kredsbestyrelsesmøde, Nilles Kro. 
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Mandag den 23. januar 2023, kl. 19.00 kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
Onsdag den 22. februar 2023, kl. 19.00 kreds generalforsamling, Nilles Kro. 
Mandag den 6. marts 2023, kl. 19.00 kredsrådsmøde, landsmødet, Nilles Kro. 
Lørdag den 18. marts 2023 Landsmøde. 


