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DATO 12. august 2020 

STED Chr. VI Overdrevskro 

DELTAGERE Steen Andersen, Bettina Prühs, Karina Andersen, Rikke Christophersen, 
Hans Devantier, Louise Østengaard, Anette Knudsen, Bent Blom og Ka-
rin Nielsen (Ref.) 

AFBUD Erik Danielsen og Jesper Johansen 

 

 

1.  Opfølgning fra sidste referat 

• Intet 
  

2.  Siden sidst 
 
2.1 Kredsformand 

 

• Repræsentant til Friluftsrådet 
o Ole Alex Pedersen, Odsherred har et bud på en repræsen-

tant til Friluftsrådet. Steen kontakter Ole og får et navn.  

• Initiativfonden 
o Vi mangler stadig en kandidat, og da ingen har meldt sig, er 

det Kredsformanden, der har opgaven indtil videre.  

• Landsmødet 30. august 2020 
o Kredsbestyrelsen bakker op om forslaget vedr. honorering af 

sporlæggere til DM, og vi bakker også op om forslaget vedr. 
ændringer af vedtægternes § 4.4 (frist for betaling af kontin-
gent til landsforeningen.  

• HB 
o HB samles til et kursus den 16. august hvor man skal styrke 

samarbejdet.  
o Der er nedsat forskellige små udvalg, bl.a et, der skal kigge 

på vores navn, et andet der skal kigge på medie-strategi. 
Også vores etiske regler skal drøftes igen.  
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 2.2. Bordet rundt  
 

Næstformand: 
Nu hjemmeside (Klubmodul) er næsten klar, men mangler 
et password til at kunne flytte indhold fra den gamle hjem-
meside. Den tidligere administrator kontaktes.  
 

Agility:   
Der er nu fælles dommerstab med DKK.  
FCI-regelsættet revurderes med jævne mellemrum, og Bent er 
med i det arbejde også.  
 
Der har været 3 stævner efter genåbningen, men antallet af delta-
gere er ikke så stort som man havde håbet.  En del af skylden for 
den manglende deltagelse kan måske tilskrive Klubmodul. Det er 
ikke helt så nemt at tilmelde sig et agility stævne som tidligere, og 
måske giver nogen op på forhånd.  Der har også været problemer 
med at indlæsningen fra Klubmodul til beregnerprogrammet.  
Bent sender en mail til Jan i Sekretariatet vedr. de uhensigts-
mæssigheder man er stødt på.  
 
Kredsen giver tilskud til afholdelse af konkurrencer i DcH pro-
grammet resten af 2020, og Bent spurgte om det også gjaldt agili-
tykonkurrencer.   Det gør det, og er også gældende for rally og 
Nordisk.  

 

Konkurrenceudvalg 
Konkurrencekalenderen skal udarbejdes for 2021, og Hans sen-
der en reminder til lokalforeningerne.  
 
Vi må nok erkende at der kommer ikke flere konkurrencer i 2020 
end dem, der allerede er i kalenderen.  
 
Som det ser ud på nuværende tidspunkt, kan det blive svært at få 
konkurrencer nok i E-klassen til at vi kan finde en sjællandsme-
ster i 2021.  
 
Når en konkurrence er opført i årets konkurrencekalender, så er 
det Kredsen, der bestemmer om den skal gennemføres eller ej. 
Alle beslutninger vedr. afholdelse af kredskonkurrencer træffes af 
Kredsens Konkurrenceudvalg og ikke af den afholdende lokalfor-
ening.  
 

Dommerudvalg 
Fint at være i gang igen og det har fungeret fint med handsker og 
håndsprit til konkurrencer. Vi har brug for flere konkurrencer og vi 
har også brug for flere aspiranter.  
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Nordisk: 
Der har været arbejdet med en fælles Nordisk weekend 
Karina har et møde med Nordisk udvalg 16. august 2020 vedr. 
uddannelse.  
 

Uddannelse 
Arbejder med opsamling på den uddannelse, der blev aflyst i for-
året. Opstart af grundinstruktør uddannelse er skubbet til 2021 og 
i stedet prioriteres færdiggørelse af overbygninger. Der arbejdes 
også med at få afholdt instruktørweekenden.  
 

Rally 
De første konkurrencer efter genåbningen afholdes 16. og 17. au-
gust, og også i rally ses nedgang i deltagerantallet.  
 

IGP 
Intet, Jesper fraværende.  

  

2.3. Personsag  
Der er kommet em henvendelse vedr. overholdelse af DcH’s eti-
ske regler.   

 
2.4. Opfølgning på Kredsgeneralforsamlingen  

På Kredsgeneralforsamlingen blev der fremlagt et forslag om et 
økonomisk tilskud til afholdelse af SM. Forslaget blev ikke vedta-
get, men Kredsbestyrelsen påtog sig opgaven med at lave et op-
læg til det kommende kredsrådsmøde i september 2020. Louise 

og Bent kommer med input til Hans, som samler det til et oplæg.  
 

3.  Formandsmødet 16. september 2020 (septembermøde)  
 

Karin sender indkaldelse ud.  
 

4.  Eventuelt 
  

• Karina spurgte hvorfor vi ikke i Kreds 6 har begrænsninger på deltager-
antallet til konkurrencer. Det er en beslutning som er taget af lokalfor-
eningerne (Kredsrådet) og kan ikke ændres uden deres accept.  

 

• Steen spurgte om repræsentanter for landsudvalg skal deltage på 
Kredsbestyrelsesmøder. Det skal de ikke iflg. kredsens vedtægter. 

 


