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Velkommen til jer alle.  

Og en speciel velkommen til vores landsformand. Anette har et punkt se-

nere, hvor hun vil fortælle om certificerede instruktører. 

Hvor er det dejligt at se så mange mennesker samlet igen 

 

Dagens første punkt er at vi skal vælge en ordstyrer. 

Bestyrelsen peger på Morten fra Haslev. 

 

Formandens beretning: 

Jeg er stolt. Kreds 6 er den største kreds igen i 2021. Selvom det ”kun” er 

med 11 medlemmer.  

Når det er sagt så vil jeg sige tak til alle i kredsbestyrelsen.  

Vi har et fantastisk samarbejde. Det skal I have tak for. Om det har været 

på digital møder eller når vi mødes, så er der altid en god ånd, og en vilje 

til i fællesskab at få tingene til at lykkedes. Jeg har tit tænkt på at vi alle 

har et fælles mål: At gøre DcH til en bedre forening. 

Jeg er ikke perfekt. Jeg har mine tanker og meninger, som jeg giver udtryk 

for. Og I har alle oplevet at jeg kan indleve mig i mine oplæg, og jeg har 

da også være lidt frembrusende. Men det er kun fordi jeg kan li det jeg la-

ver og mener jeg er forberedt når jeg siger noget. 

Men jeg kan også, når jeg bliver gjort bevist om tingenes rette sammen-

hæng ændre mening. Men det kan godt være svært.       

En ting jeg lægger meget vægt på er at når vi er færdige på kredsbestyrel-

sesmøderne er vi enige.  

Eller i hvert samme mening, og melder det samme ud. Tak for det. Og der 

skal være plads til diskussioner, og debatter.  

En ting vi har været rigtig gode til, er at stå udenfor når vi har skulle be-

handle sager, hvor vi kan være inhabile. Har der være den mindste snært så 

tæller de stemmer ikke. Men i de aller fleste situationer har det været ud-

faldet af en konstruktiv debat der har givet svaret.  
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År 2021 

 

Coronaåret  

Igen i 2021var der en pandemi kaldet Corona. Så vi lukkede ned og åbnede 

op, og så ned igen og op. Og jeg fik endelig smagt øllen, og jeg tror det er 

sidste gang jeg gør det.  

Vi kom i gang igen.  

I alle aktiviteter. Og det går stærkt. 

Både med uddannelse og med konkurrencer. 

Og alle de andre aktiviteter. Så som udvalgsmøder, samlinger, adfærdsbe-

søg, osv osv 

Lige som vi kom i gang, fik jeg overdraget uddannelse fra Anette Knud-

sen. (Og Anette – Mange mange tak for det kæmpe arbejde du har lavet. 

Jeg ville have overbragt kurven selv, men corona gjorde at jeg fik en fragt-

mand til det. Håber den smagte.)       

Det gav selvfølgelig udfordringer at få overdraget et så stort arbejde, og 

der har været svipsere. Men jeg mener alle udfordringer er blevet løst. 

Igen så gjorde jeg mit bedste. 

I HB er vi også begyndt at se hinanden i samme rum. Det er bare dejligt. 

Vi arbejder stadig med at holde talerækkefølgen, men er blevet meget 

bedre til det. Den var rigtig god på de digitale møder, men når vi er i 

samme rum, så har vi stadig svært ved at række hånden op. 

 

 

Vores samarbejde med DogCoach ang. 40 % rabat til vores instruktører i 

DcH, og 10% til alle andre, fungere.  

Og husk vi også får rabat i Agria.  

 

 

Som jeg fortalte på formandsmødet så var det dejligt at kunne afvikle et 

skønt DM i fantastiske rammer. Dejligt hundevejr og alt, lige bortset for 

spor, var samlet på Vejen sportscenter. 
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Det havde været en ordentlig mundfuld. Formanden for DcH Vejen valgte 

i august at smide det hele. Bestyrelsen besluttede at DM skulle bare blive 

til noget, og valgte at kontakte Kolding om hjælp. Alle hjalp til og de afta-

ler der, ikke stod nogen steder, kom på plads i en fart. Nogle ting haltede. 

Blandt andet maden. En lille detalje så åbnede centeret ikke op for salg af 

kaffe søndag før kl 11.00. Det skal siges at DcH Vejen havde valgt sige ja 

til at sportscenteret fik alt salg for at DM kunne bruge faciliteterne på 

sportscenteret. 

Men alt i alt et DM vi kan snakke om. Nej faktisk alt i alt et godt DM 

 

 

Udfordringer har der været nogle få af. De udfordringer der har været i 

kredsbestyrelsen, har vi taget os af og fundet en løsning. 

I forhold til Initiativfonden, som egentlig er et udvalg. 

Jeg synes jeg bliver nød til at forklare mine bevæggrunde. Og hvorfor jeg 

gjorde som jeg gjorde. 

Den siddende formand vælger at lave et indlæg til vores medlemsblad. 

Ingen grund til panik i det. Det kan alle og alle er i deres gode ret til. 

Da jeg sidder i HB, kommer dette indlæg op til kommentar, så både ind-

lægget og HB’s kommentar kan komme i samme blad. 

Jeg blev sådan en lille smule mærkelig, at en siddende formand vælger på 

helt egen hånd at lave et indlæg, hvor han underskriver sig som formand 

for initiativudvalget, uden at et eneste medlem var informeret. I det mener 

jeg at der ligger implicit at resten af udvalget er medunderskriver. 

Jeg vælger, som medlem af samme udvalg at gøre formanden opmærksom 

på denne snoreren i min mave, og det var egentlig bare ment som en be-

kymring. Jeg mener ikke vores medlemsblad er stedet hvor vi diskutere 

mellem et udvalg og HB. Det tager vi hvor vi sidder ved samme bord, og 

finder en løsning inden vi går fra hinanden.  

Jeg skal da hilse at sige, at jeg blev hængt til tørre.  

Og så også i den grad. 
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I første omgang mente formanden ikke at jeg havde adgang til indlægget 

som medlem af initiativfonden, og blev beskyldt for magtmisbrug og an-

det. Jeg havde slet ikke en chance for at trænge igennem, og følte at jeg 

var over sag til krigen i Mellemøsten, eller den der er under opsejling i 

Østeuropa. Eller det der er værre. 

Det er første gang jeg har følt mig nedgjort. Og I skrivelser der kom efter 

bliver jeg nedgjort flere gange. 

Men jeg mener ikke bare at jeg er til at vælte, så jeg fortsætter mig arbejde 

i fonden/udvalget indtil der findes en anden der kan overtage. Valget kom-

mer senere i dagsordenen. Eller også skulle jeg blive, bare for at ………. 

Nej - Jeg har snakket med vores næstformand og hun vil gerne overtage 

arbejdet.  

 

 

Så er jeg i den heldige situation at jeg har fuldført min dommeruddannelse. 

Mange tak til både Rikke og Brian. Et fantastisk arbejde. Jeg har ikke være 

den nemmeste aspirant.. Som skolelærer kan der opstå nogle underlige si-

tuationer hvor jeg læser en ting, og burde læse noget andet. 

Grundet Corona blev uddannelsen en underlig størrelse. Men jeg kom 

igennem, trods at under den teoretiske prøve, at total at miste indholdet af 

skemaet om det frie søg. Den berømte klap. Første gang i mit liv, var den 

fuldstændig væk. 

Og min dåb var på Stevns hvor jeg dømte tre hunde i alle øvelser. 

Og jeg glæder mig til at komme i gang ud i lokalforeningerne. 

 

Jeg er også så heldig at uddannelsesudvalget er blevet sammensat. Vel-

kommen til Charlotte, Joan, Trine og Christian. 

Her har jeg valgt at tilsidesætte vores vedtægter en smule, og har tilladt 

fire personer i udvalget, selvom der står at der ”kun” må være tre. 

Jeg vælger at se Christian som administrativ medarbejder for kredsbesty-

relsen, og som kun tager sig at administrationen af vores uddannelse. 
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Jeg har et punkt med til næste år i forhold til vedtægtsændringer som fjer-

ner denne klausul.  Jeg mener ikke at antallet at personer skal begrænses 

hvis det er nødvendigt. 

 

Teltet har været brugt en gang. Til Biathlon i Haslev.  

 

Sidste landsmøde, blev afholdt lidt forskudt og var måske lidt for langt.  

Jeg forbeholder mig retten til at have min mening. 

 

Landsmødet har givet nogle spørgsmål som HB har arbejdet med, og vil 

blive med at arbejde med. 

Blandt andet har vi fået ansat en regnskabsfører, for at afløse landskassere-

ren.  

 

Det virker. 

HB har også arbejdet med betalte instruktører. Anette er her for at fortælle 

om dette senere. 

I HB arbejder vi med mange spørgsmål og har også her en god og kon-

struktiv dialog, som til tider kan virke som at DcH stadig er en forening for 

”gamle sure mænd”. Men vi er i forandring, og det er nok det som kan 

falde nogle for brystet. Vi er og skal være i forandring. 

 

Og vi viser det, synes jeg ved at vise at vi går fremad. Lidt men sikkert. 

 

Klubmodul – Virker det eller er det bare h”¤¤¤¤kdgryyeun? 

Min oplevelse er at næsten alle har taget det til sig og arbejder med det.  

Men vi kan stadig opleve nogle som ikke ønsker at bruge det. 

Vi er blevet enige om at vi laver to weekend kurser hvor vi kan forbyde os 

i klubmodul både på websiden og på økonomidelen. 

 

Vi har afholdt kursus i Foreningsudvikling - KREDS 6 

for bestyrelsesmedlemmer i DcH’s lokalforeninger 

Det var den 27. og 28 november i Hårlev – Hotherskolen. 
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Nu og fremtiden. 

 

Der var ikke så mange med så der kommer en opsamlingsdag i april, hvor 

vi kan være med hvis I vil. 

HB er enige om at kredsene betale for turen frem og tilbage. Så har I nogle 

der vil med, så meld det til mig, så finder vi en løsning. 

 

Vi har også snakket strategi i HB. 

 

En af de ting som vi i kredsbestyrelsen skal arbejde med er nogle punkter i 

strategien. 

 

Blandt andet skal vores arbejde blive mere synligt. 

Derfor vil jeg bestræbe mig på at komme ud til så mange lokalforeninger 

som muligt. 

Jeg kommer heldigvis meget rundt da jeg skal dømme, men også som 

kredsformand. 

 

Og en anden ting vi skal arbejde med: Er små lokalforeninger. Hvad kan vi 

gøre for dem og skal vi gøre noget.  

 

Vi arbejder i kredsbestyrelsen på at lave en VIP weekend, hvor vi som be-

styrelsesmedlemmer og andre der gerne vil, kan møde og udvikle DcH 

kreds 6 og DcH i det hele taget. 

Hvad indholdet skal være vil jeg være op til jer. Meld ind, så samler vi trå-

dene. 

 

Vi snakker også sporcentral. Skal vi have det? Hvis ja hvordan skal den 

fungere? Skal vi have det samme med figuranter? Dette er Hans og jeg der 

arbejder videre med, og I vil høre nærmere. 

 

Nu tænker jeg, at jeg kom hele vejen rundt. 
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Hvis Jeg har glemt noget sååååååå. 

Er der nogle der har spørgsmål? 

 

mailto:kreds6@dch-danmark.dk

