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DATO 10. juni 2020 

STED Chr. VI Overdrevskro 

DELTAGERE Steen Andersen, Erik Danielsen, Karina Andersen, Jesper Johansen, 
Rikke Christophersen, Betina Prühs, Hans Devantier, Louise Østengaard 
og Karin Nielsen (Ref.) 

AFBUD Anette Knudsen og Bent Blom.  

 

 

1.  1. Corona-situationen 
 

Klubhusene er igen åbne, dog med restriktioner fra myndighedernes side, 
og de skal selvfølgelig overholdes.  

  

2.  2.1. Kredsformand 
Måske kommer der et landsmøde, med begrænsninger.  
 
DM er som bekendt aflyst i 2020, men der må gerne afholdes 
konkurrencer efter de retningslinjer, der er udsendt, det kan evt. 
være som drive-in konkurrencer.  
 
Der er færdiguddannet 2 nye kredsinstruktører 
 
Vi skal have en ERFA dag mere med Klubmodul 
    Louise forsøger at finde et sted og en dato og koordinerer det 
    Med Steen 

 
2.2. Kredsnæstformand 

Har kigget på kredsens Klubmodul, men mangler input. Er ellers 
klar til at blive lanceret som kredsens nye, officielle hjemmeside.  
 
Der skal indhentes tilladelse til at offentliggøre kontaktdata 
(GDPR-lovgivningen). Steen kontakter alle dem, der p.t. har de-

res kontaktdata på vores nuværende hjemmeside. 
 

2.3. Kassereren 
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Erik gennemgik kredsens aktuelle regnskab. Corona krisen kan 
også aflæses i regnskabet, specielt på uddannelse. 
 
Det har givet nogle udfordringer at man visse steder bruger Nem-
Tilmeld 

 
Vi fik nogle strøtanker på bordet omkring evt. godtgørelse for afly-
ste konkurrencer, men det var kun strøtanker.   
 

2.4. Sekretæren 
Forslag til ny mødekalender fremlagt. Når alle er enige kommer 
den på hjemmesiden.  

 
2.5. Udvalgsformændene 

 
Agility:   
Intet SM, men det er OK af holde stævner. 
 
Rally: 
 Regler for SM er udarbejdet og kommer på hjemme side samt 
udsendes  
 
Nordisk: 
Stille, men tiden under Corona krisen er blevet brugt til at finde 
nye arealer 
 
Dommer: 
Stille. Vi har p.t 2 aspiranter. Rikke deltager i Landsdommerud-
valgsmøde 13.juni 2020 
 
IGP: 
Vil gerne holde det aflyste seminar i efteråret.  
 
Man mangler en udmelding om det må laves gruppe C-arbejde, 
eller om det stadig er omfattet af Corona-restriktioner. Steen op-
fordrede til at kontakte det lokale politi, de bør kende retningslin-
jerne. Steen tage også fat i HB for at få DcH’s retningslinjer.  
 
Uddannelse: 
Intet, Anette fraværende.  
 
Konkurrence: 
Hans kontakter lokalforeningerne i kredsen for at høre om nogen 
kan tage ekstra konkurrencer i efteråret.  
 
SM aflyses for alle. Vandrepokaler fra 2019 beholdes et år mere 
og afleveres først i 2021 
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2.6. Opfølgning på Kredsgeneralforsamlingen: 
 

Kredsen mangler stadig at få valgt et medlem til Initiativfonden 

 
På generalforsamlingen blev der fremsat et forslag om tilskud til afhol-
delse af SM. Bestyrelsen skal have et forslag klar til septembermødet. 
Udskudt til næste møde som er den 12. august 2020.    

 
3.  Løbende korrespondance med medlemmerne 

 
Hvilken spilleregler har vi ? 

Betina mener vi ikke er gode nok til at informere medlemmerne 
og måske mangler vi nogle retningslinjer herfor.  
 
Vores Facebook side skal ikke være den officielle kanal til at 
kommunikere med medlemmerne, og bestyrelsen skal ikke svare 
på henvendelser på Facebook, det skal foregå på mail.  
 
Vi skal nok gøre lidt mere ud af at henvise til det nyhedsbrev 
som kommer hver måned for landsforeningen.  

 
 

4.  Formandsmødet 16. september 2020.  
 

Dagsorden som tidligere, og der bliver også spisning. Karin laver indkaldel-
sen 

 
 

5.  Eventuelt 
  
 

• Friluftsrådet vil gerne have et medlem fra Kreds 6 
 

• Betina efterlyste en beredskabsplan, der beskriver hvordan vi informere 
medlemmerne, og hvem i bestyrelsen, der gør det, i krisesituationer, 
som den vi lige har oplevet i forbindelse med Covid-19.  Betina laver et 
udkast 
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