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DATO 17. august 2022 

STED Dalby Hotel & Restaurant Bregnen 

DELTAGERE Steen Andersen, Joanne Colding Pedersen, Josefine Sachs, Louise 
Østengaard, Hans Devantier, Karina Andersen, Charlotte Johansen, og 
Karin Nielsen (ref.) 

AFBUD Rikke Christoffersen, Bent Blom og Jesper Johansen 

 

1.  Nyt fra formanden 
 

• Der arbejdes stadig i HB med at finde ud hvad man kan gøre for små lo-

kalforeninger, der har været afholdt nogle møder.  

 

• Hvid plet (områder uden DcH-foreninger) er også noget man vil kigge 

på senere.  
 

2.  Underskrift af nye vedtægter 
 

• Jan i Sekretariatet sender noget ud som skal have en signatur 
 

3.  Postsager 

 

• 2022-001: C-konkurrence 

En lokalforening har bedt om lov til at afholde ren C-konkurrence igen i 

2023 som den eneste konkurrence i DcH-programmet hos dem  

 

Iflg. en beslutning taget på septembermødet i 2011 godkendes rene C-

konkurrencer ikke hvis man ikke samtidig i konkurrencesæsonen inden 

DM afholder en konkurrence i A- eller E-klassen, men situationen er an-

derledes nu, og vi har brug for at få gang i C-hundene, så kredsbestyrel-

sen bakker op om at man giver lov. Beslutningen skal dog vedtages af 

deltagerne på det førstkommende septembermøde, hvor konkurrencerne 

for 2023 skal besluttes.  

 

• 2022-002: Hvalpe/unghunde instruktørkursus  

Der har været problemer med at kunne betale via Klubmodul, og det har 

ramt tilmeldingen til kurset den 28. august. Det fremgik så ikke af kur-
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susbeskrivelsen at der efterfølgende ville komme en faktura til lokalfor-

eningerne. Louise retter teksten for eventet så man kan se at der kommer 

en faktura.  

 

• 2022-003: C-dag i Herfølge 2023 

Herfølge har et ønske om igen i 2023 at afholde en C-træningsaften og 

efterfølgende en C-konkurrence, på samme måde som tidligere.  Det er 

er godt initiativ og kredsbestyrelsen bakker op om det, med samme be-

grundelse om under 2022-001.  

 

• 2022-004: Forsikring 

Kredsen betaler årligt et beløb i forsikringspræmie for at være dækket i 

forbindelse med underslæb. Det er en forsikring vi har haft i mange år, 

men situationen er nu en lidt anden idet der er dobbeltkontrol med udbe-

talinger fordi det skal godkende af både kredskasserer og kredsformand. 

Forsikringen er derfor ikke relevant og beløbet for erstatning er så lille, 

at det ikke give mening. Steen sørger at opsige forsikringen.  

 

• 2022-005: DcH Haslev 

Kassereren i DcH Haslev har klaget over at det tager for lang tid at få re-

funderet udlæg hos Kredsen, i dette tilfælde er det udlæg for afholdt ud-

dannelse.  

 

Der er en klar procedure som er udsendt til alle lokalforeningsformænd 

om hvordan man får refunderet/betaling for afholdte kurser, men den 

procedure er ikke fulgt. Steen og Hans arrangerer et møde med DcH 

Haslev  

 
4.  Økonomi 

 

Kredskasseren uddelte en saldobalance.  

Det er specielt på uddannelsessiden at økonomien er belastet, og vi må  

nok erkende at en prisstigning på kredsens kurser er uundgåelig. Char- 

lotte havde lavet et oplæg til økonomi for uddannelse i efteråret 2022  

hvoraf det fremgår at det udgifterne til kørsel er meget store.  

 

Vi gennemgik og redigerede priserne for kredsens IGU og overbyg- 

ninger, og Charlotte laver et overslag over økonomien for efteråret 2022  

med de nye priser.  

 

Udover de store udgifter til uddannelse ser økonomien ellers fornuftig  

ud.  
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Kredsen har et rimeligt stort beløb i kassen, og Steen arbejder med for- 

skellige muligheder om at lave noget for lokalforeningernes bestyrelses 

medlemmer og instruktører. 

 

Kredskassereren vil gerne kunne danne sig et overblik over hvad der  

forventes komme af udgifter i 2023.  

 
Deadline for nedenstående er 1. oktober 2022 
1. Plan over uddannelse i 2023, både IGU og kredskurser. 

2. Plan med aktiviteter fra alle udvalg.  

3. Budget for 2023 - alle udvalg.    
 

Dommere i DcH programmet afregnes af lokalforeningerne ved konkur-

rencer. Senere refunderes udgiften så af Kredsen ved indsendelse af bi-

lag til kredskassereren. Bilaget findes på kredsens hjemmeside 

https://dch-kreds6.dk/blanketter.  Der skal udfyldes 1 bilag/tabel pr. 

dommer.  

 

Fra 1.januar 2023 bliver der IKKE udbetalt penge hvis bilaget ikke er 

udfyldt korrekt.  

 

Kredskassereren bestræber sig på at lave udbetalinger klar hver søndag.  

 
5.  Uddannelse i Kreds 6 

Charlotte havde ønsket dette punkt på grund af økonomien omkring uddan-

nelse i kredsen. Charlottes oplæg blev drøftet i forbindelse med behandling 

af pkt. 4 

 

Udvalget har en akut mangel på medlemmer. Joanne tilbød af hjælpe med at 

skabe et overblik over hvilke arbejdsopgaver der ligger, så udvalget kan 

komme godt i gang igen.  

 
6.  Hvordan får vi flere medlemmer til at deltage i fællesmøder? 

• Vi talte lidt om hvad der skal til for at gøre det mere interessant at 

komme til fællesmøderne.  

- Førstkommende møde er septembermødet, som er den 28. sep-

tember. Karin laver indkaldelse 

 

7.  Bordet rundt: 

 

Brugshundeudvalg :  Intet nyt, Jesper på ferie. 

 

Konkurrenceudvalg: Hans havde konkurrenceplanen for 2023 med, den er  

 

https://dch-kreds6.dk/blanketter
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stort set på plads, men skal selvfølgelig godkendes på septembermødet 

 

Nordisk:       Kreds 6 har en deltager ved de Nordiske mesterskaber i september 

 

Dommer:      Udvalget udvides med Astrid Thuesen 

 

Agility:         Der kommer en ekstra konkurrence i Næstved den 1. oktober  

                     2022 

 

Rally:           Der er instruktørsamling den 16. oktober.  

                     Vil gerne have flere konkurrencer i 2023 

 
8.  Eventuelt 

 

• Alle kan købe resultatbøger via webshoppen hos Rønde og Ruby. Det er 

måske ikke så hensigtsmæssigt fordi alle og enhver i princippet så kan 

underskrive den og dermed give accept for at der kan stilles til konkur-

rencer uden at lokalforeningen, som jo er ansvarlig, er vidende om det.  

Steen tager det med til HB. 

 

• Louise vil gerne have at mail vedrørende rally sendes til  

rally@dch-kreds6.dk. Også Karina vil gerne have mails på sin kreds-

mailadresse nordisk@dch-kreds6.dk 
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