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Som ny i kredsbestyrelsen, er der altid mange spørgsmål til hvordan gør vi 

nu dit og hvordan gør vi dat. 

Vi er kommet rigtig godt i gang i 2019, og jeg vil gerne starte min beret-

ning med at takke alle i kredsbestyrelsen for den opbakning jeg har fået. 

Og det store arbejde der faktisk er i denne forening. Har jeg spurgt har jeg 

fået svar. Ikke altid det svar jeg havde forventet, men det rigtige svar.  

Alle i de forskellige udvalg yder et kæmpe stykke arbejde. 

Jeg skal lære hvad det vil sige at være i HB i DcH og hvad det bibringer af 

opgaver, udfordringer og indtryk. 

Vi, Bettina og jeg, deler opgaverne mellem os, alt efter opgavens omfang 

og indhold. 

Vi gør samtidig vores bedste, for løbende at informere hinanden, om de 

udmeldinger vi kommer med udadtil.  

 

Teltet har været ude til flere arrangementer, mest i Skælskør, og til det år-

lige tilbagevende arrangement foreningernes dag i Haslev,  

 

Jubilæum i kredsen 

DcH Helsingør - 75 år - Kæmpe tillykke 

DcH Skælskør -  40 år - Kæmpe tillykke. En speciel oplevelse at sidde i 

stegende hede i Skælskør og spise juleflæskesteg med hele svineriet. 

 

Medlemstallet i Kredsen er Stigende.  

Vi er 12 flere i 2019 end 2018  

Kreds 6  2.530 medlemmer - 2018 - 2.518  
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At vi er forskellige i denne forening, er der ikke nogen tvivl om. Der er 

nogle der mener det ene og andre mener noget andet. Derfor kommer vi 

heller ikke udenom at der er forskellige sanktioner mod nogle personer, og 

nogle bestyrelser der må bide i det sure æble, når man gør noget som ikke 

er efter DcH Danmarks reglement. Men med dialog kommer vi langt. 

Og hvis vi begynder med os selv, når vi har dialogen, så kan vi blive den 

forening som vi alle gerne vil have.  

Den forening hvor der er  

FÆLLESKAB, ÅBENHED OG KVALITET. 
Men vi kan blive bedre. Så har I nogle forslag til hvordan, så tager vi gerne 

imod, for vi vil gerne være forgangsmand/kvinder.  

 

En af de store opgaver i 2019 – Jeg tør næsten ikke sige ordet. 

KLUB MODUL. 

I HB tog vi en beslutning. At indføre det nye system. Og havde vi tænkt 

konsekvens, så havde vi nok ventet til februar 2020. Og så brugt det første 

år til at få fuldstændig styr på programmet, få de forskellige fødselsfejl 

væk, få det HELE til at virke sammen.  

Men den tanke havde vi ikke, eller i hvert fald var den nedtonet i en sådan 

grad, at det var ikke det vi gjorde. Vi lagde en plan, som vi fulgte.  

Og skal vi have point for udførelse for selve planen, så er det en ren 10’er. 

Men ja. 

Lokalforeningerne kunne godt bruge mere tid. Alle gør deres bedste, og 

jeg vil sige jer. 

I min optik er det allerede en succes.  

Ja vi har udfordringer. Men alle er med, -  næsten!!! 

Vi har afholdt et arrangement i Haslev, hvor der manglede ganske få lokal-

foreninger, og hvor den ene part arbejdede med klubmodul og den anden 

hørte om fondraising. 

Næstformanden er blevet tovholder på at den nye hjemmeside kommer til 

at fungere optimalt. Så hvis i har en eller ti superbrugere, som gerne vil 
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hjælpe så meld det nu… Vi skal i gang, med at rydde op og overføre til 

den nye. 

 

SM var for mig en kæmpe succes. Til de lokalforeninger der afholdte SM i 

de forskellige discipliner leverede et flot arrangement. Mange Tak for det. 

Det gjorde I godt. 

 

Til DM havde kredsen 35 antal deltagere. 

5 HF i Rally 

1 HF i IGP 

2 HF i lille Agility 

4 HF i Mellem 

6 HF i Stor  

6 HF i C klassen 

6 HF i B klassen 

3 HF i A klassen 

2 HF i E klassen 

Vi har også haft nogle deltager med til Nordisk spor med flotte resultater. 

 

Vores uddannelse går fremad. Der er igen søgning på uddannelserne og 

uddannelsesudvalget gør deres yderste for at holde DCHs instruktørgruppe 

opdateret og veluddannede. Jeg er kontaktperson for LUU og er med til 

møder og nogle gange også selve uddannelsesdelene. Det er yderst spæn-

dende er være med til. 

 

På dommerfronten kunne vi godt bruge flere som gerne vil. Så kig hjemme 

i lokalforeningen om der ikke skulle være en som er kunne være et emne. 

 

Vi har haft en udfordring angående vores medlem i ordensudvalget.  

Vi i kredsbestyrelsen valgte så at konstituere Hans Devientier, indtil i dag 

hvor det er på dagsordnen.  
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Vi har IKKE haft intention om at gøre noget forkert, men har hele tiden 

haft den opfattelse at medlemmet i ordensudvalget skal være en aktiv del 

af kredsen og følge kredsens arbejde og virke.  

 

Vi har også haft udfordringer med forskellige udvalg, som på skift mang-

lede en formand, og har måtte konstituere nogle gange. 

 

Kredsen har modtaget en fane. Annette tak for hjælpen. Og igen så er vi 

bare mennesker som gør vores bedste. Det var kun Annette i hele kreds 6 

der mødte op. Så endnu engang tak. 

Det er så efterfølgende blevet kredsformandens opgave at være fanebærer. 

Både til diverse arrangementer men også til SM og DM. Det blev besluttet 

dagen før DM af flere kredsmedlemmer, og så må kredsformanden rette 

ind. 

 

Vores hovedsponsor Agria afholder hundegåtur dagen en gang om året. 

Der var vi også repræsenteret, og det er næstformanden Bettina der er tov-

holder på det. Der er kalendersat gåtur igen den 16. maj på Amager, hvor 

DCH er med for at støtte vores sponsor og vise bredden af vores klubakti-

viteter. 

 

Kommende opgaver. Jeg startede med at sige, da jeg blev valgt, at jeg vil 

besøge jer alle. Det kommer. Jeg tager lidt af gangen, så det hele passer 

sammen med lokalforeningen, HB arrangementer, arbejdet og absolut ikke 

mindst familien. 

 

Som jeg startede med, så er denne beretning min første, og håber den er 

fyldestgørende. Og en sidste ting, så vil jeg sige jer alle tak for at I kom. 

Og ikke mindst at I arbejder så positivt lokalt og i kredsen. 


