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DATO 22. januar 2020 

STED Chr. VI Overdrevskro 

DELTAGERE Steen Andersen, Erik Danielsen, Anette Knudsen, Karina Andersen, Je-
sper Johansen, Rikke Christophersen og Karin Nielsen (Ref.) 

AFBUD Astrid Thuesen, Bettina Prühs og Bent Blom.  

P.t. er der ingen formand for Rallyudvalget idet den konstituerede formand ikke 
længere er medlem i DcH 

 

1.  Orientering fra kredsformand   
 

• Steen har deltaget i dommerseminar i sin egenskab af kontaktperson 
fra HB.  I et referat fra Kreds 2 kan man læse at Kreds 6 har sagt ja til 
at afprøve brugen af IPad’s til udfylde dommersedler. Det er en misfor-
ståelse, DER ER IKKE BESLUTTET NOGET SOM HELST, det er indtil 
videre kun et oplæg, og intet andet.  

 

• Der er stadig et par kommuner, som ikke vil godkende lokalforeningers 
vedtægter som blev lavet i 2019.  
 

• Der er noget uro omkring en artikel i DcH Bladet om træningsmetoder.  
Landsuddannelsesudvalget er på sagen fordi det, der omtales kan 
være i strid med vores etiske regler.  

 

• Agria arbejder med et nyt tiltag omkring forsikring, der kommer snart 
noget mere fra dem.  
 

• Kredsens hjemmeside mangler at blive opdateret med nogle referater, 
der kommer på hurtigst muligt.  
 

• Steen er blevet spurgt om hvornår overbygninger til instruktøruddannel-
sen starter.  

o Overbygninger kører altid om efteråret 
 

• Rallyinstruktører mødes til en samling i marts, og de har forespurgt om 
et tilskud til forplejning.  
De får samme tilskud som tidligere.  
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2.  Orientering fra kassereren 
 

• Regnskabet for 2019 klart, revideret og underskrevet af revisorerne.  Li-
geledes er forslag til budget for 2021 klart.  

 

• IGP vil gerne have et tilskud på kr. 7.000,00 til en ekstern instruktør 
o Ansøgning imødekommet 

 

• Der er udbetalt et beløb til forplejning af hjælperen ved et kursus. Det er 
ikke normalt praksis at vi betaler for hjælpere, men ved dette kursus var 
hjælperne der hele dagen, så det er rimeligt nok at de også får forplej-
ning.  

 

• Den generelle regel er som tidligere besluttet, at der skal fremsendes 
en ansøgning til Kredsen i god tid, altså inden man deltager i et kursus 
eller andet og inden en begivenhed skal finde sted.  
 

• Startgebyrer for deltagelse i DM betales i første omgang af kredskasse-
reren, men der sendes efterfølgende en regning til de lokalforeninger, 
der har haft deltagere med. Det er så op til de enkelte lokalafdelinger 
om de vil kræve pengene af deltagerne.  

 

3.  Klubmodul 
 
De tilbagemeldinger der er kommet kunne tyde på at Klubmodul sikkert er fint 
nok, men det skulle have været ude noget før, der er stadig lokalforeninger, 
der mangler at få tilmeldt medlemmer.  
 
Der er også stadig en del udeståender som skal løses, f.eks. vides det endnu 
ikke hvordan beregnerprogrammet arbejder sammen med Klubmodul, og det 
er kritisk fordi man allerede begynder med agilitystævner nu.  
 
Klubmodul skal også anvendes af Kredsen, og skal på sigt erstatte vores 
gamle hjemmeside, men indtil videre opdateres vores gamle hjemmeside.  
 
Bettina vil få tildelt rettigheder til at kunne opdatere den  nye hjemmeside. Info 
om de enkelte udvalg skal opdateres og derfor skal de inden den 1.maj 2020 
kigge deres oplysninger igennem og rette til.  

 
 
 

4.  Rallyudvalget, ny formand igen ? 
 

• Rallydvalget har p.t. ingen valgt formand. Steen kontakter en navngiven 
kandidat med henblik på at få valgt en ny formand på den kommende 
generalforsamling.  
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5.  Generalforsamlingen i februar 2020 
 

• Steen er på valg og genopstiller 

• Hans Devantier har været konstitueret medlem af Ordensudvalget og vil 
gerne fortsætte 

• Jesper vil gerne fortsætte som formand for IGP 

• Karina vil gerne fortsætte som formand for Nordisk 

• Jeanette Pedersen er på valg som Kredsens repræsentant i Initiativfon-
den.  

o Karin kontakter Jeanette for at høre om hun genopstiller 

• Astrid ønsker ikke at fortsætte som formand for Konkurrenceudvalget 

o Alle bedes tænke over en afløser 
6.  Eventuelt 

 
• Intet, tiden var gået.  

 

 

 


