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DATO 25. oktober 2022 

STED Dalby Hotel & Restaurant Bregnen 

DELTAGERE Steen Andersen, Louise Østengaard, Hans Devantier, Karina Andersen, 
Charlotte Johansen, Jesper Johansen og Karin Nielsen (ref.) 

AFBUD Rikke Christoffersen, Joanne Colding Pedersen, Josefine Sachs, Bent 
Blom 

 

1.  Formanden har ordet 
 

• DM er veloverstået.  
Steen har, på baggrund af en sag fra DM hvor en hundefører blev dis-
kvalificeret på grund af usportslig optræden, indsendt et forslag til æn-
dring karantænereglerne. Hundeføreren blev idømt en karantæne på 30 
dage og må ikke deltage konkurrencer på lands- eller kredsniveau, men 
må gerne deltage i træning og have tillidsposter i lokalforeningen. Dette 
kan ikke være korrekt, og derfor har Steen fremsendt et forslag om at al 
aktivitet i lokalforeningen er omfattet at karantænereglerne.  

 

• Der arbejdes på at sammenlægge Dommer- og Konkurrenceudvalg. Vi 
skal tænke over om det også giver mening i Kredsen. Tages op på ge-
neralforsamlingen i 2023.  
 

• Der er kun 17 lokalforeninger der har meldt tilbage på Steens mail om 
antal aktive til et fællesarrangement. Steen sender en reminder ud.  
 

• DcH og DKK arbejder på at lave en fælles startbog for agility.  
 

• Vi har efterhånden en del postsager og der er behov for at de samles et 
sted til nummerering. Karin laver et regneark, så fremadrettet sendes 
postsager til hende for registrering.  
 

• Steen og Hans har som aftalt på kredsbestyrelsesmødet den 17. au-
gust 2022 været i dialog med DcH Haslev for afklaring af proceduren 
for afregning fra kredskassereren.  
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2.  Kassereren har ordet 
 

• Íntet nyt, Josefine er syg.  
 

• Det blev aftalt at indtil videre sendes alle bilag med cc til Steen også.  
 

3.  Postsager 
 

• 2022-007: Klage  
Der er kommet en klage fra nogle tidligere medlemmer i en lokalfor-
ening over nedlæggelse af et agilityhold.  

- Lokalforeningerne er suveræne og kan træffe beslutninger som 
man vil, så længe de følger de regler der er udstukket fra lands-
foreningen. Kredsbestyrelsen har drøftet sagen og Steen kon-
takter lokalforeningen. 

 
 

• 2022-008: Karantænesag, DcH Haslev  
Se under pkt. 1, Formanden har ordet 
 

• 2022-009: Hundeførerweekend 2023 
DcH Jyderup er i gang med at arrangere en hundeførerweekend, og 
kredsen vil gerne holde et møde med DcH Jyderup, så planlægningen 
kan komme i gang, og vi kan blive enige om hvem der afholder hvilke 
udgifter. Steen tager kontakt.  
 

• 2022-010: IGU 2023 
 

• 2022-11: Overbygning fra instruktøraspirant 
 
2022-010 og 2022-011 vil blive drøftet på næste kredsbestyrelses-
møde, som efter planen afholdes 24.januar 2023.  
 

4.  Udvalgene har ordet  
 
Nordisk udvalg:           Intet nyt 
 
Brugshundeudvalg:    Afholder et hundeførermøde i Roskilde den 15. novem- 
                                      ber for at få afdækket hvad kredsens brugshundeførere  
                                      ønsker sig fremadrettet  
 
Uddannelsesudvalg:   Charlotte ville gerne vide hvad hovedformålet er 
                                      med septembermødet. Det er primært for at få konkur-                              
                                      renceplanen for det kommende år på plads, samt høre   
                                      lidt om hvad der rører sig ude i lokalforeningerne.  
 

           2 kredsinstruktører stopper desværre med udgangen af  
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           2022.  
 
           Der er ikke nok kredsinstruktører til rådighed til at  
           overbygningerne kan komme i gang i foråret 2023. 
 
           Der har været tale om en kredsinstruktørsamling i DcH  
           Jyderup, Steen har bolden.  
 

Rallyudvalg:                 Instruktørsamling afholdt den 16.oktober hvor også ud 
                                       valget holdt møde.   
  
                                      Det er planen at der i 2023 sendes noget ud til lokalfor-  
                                      eningerne om det, at holde konkurrencer. Det skulle  
                                      gerne medføre at flere vil afholde rallykonkurrencer.  
 
                                      Flemming stopper i landsudvalget.  
 
                                      Budget for 2023 er sendt til kredskassereren.  
 
Konkurrenceudvalg:   Det bliver DcH Næstved, der tager sig af kredsens  
                                      afdeling af Eliteturneringen i 2023 
 
 
Agility- og dommerudvalget var ikke til stede på mødet, så derfor intet at be-
rette.        
 
 

5.  Eventuelt 
 
Kredsen har betalt for et spring til brugshundene i forbindelse med DM. Det 
står nu hos DcH Slagelse.  

 
 

 


