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DATO 19.januar 2022 

STED Virtuelt via Teams 

DELTAGERE Steen Andersen, Joanne Colding Pedersen, Josefine Sachs, Rikke Chri-
stophersen Bent Blom, Louise Østengaard, Jesper Johansen, Karina An-
dersen, Charlotte Johansen, Hans Devantier og Karin Nielsen  

AFBUD Ingen 

REFERENT Steen og Karin 
 

1.  Nyt fra formanden 
 

• Bøger til Nosework 
o Der har været lidt debat i HB om hvem der udsteder bøger til Nose 

work. Der er nogle lokalforeninger som ikke vil udstede, da hunde-
føreren ikke træner der. Vi blev enige om at tage punktet med på 
kredsgeneralforsamlingen, og høre om meninger, så vi kan have en 
fælles holdning. 

 

• Betalte instruktører  
o Vi har et punkt omkring betalte instruktører på kredsgeneralforsam-

lingen. Både Jan fra sekretariatet og landsformanden kommer og 
fortæller om punktet. 
 

• Rullende kontingent 
o Kommer til at virke indenfor kort tid.  
 

• VIP weekend/dag 
 

• Superbrugere til Klubmodul 
o Louise er en af kredsens superbrugere og Morten Vahlers er den 

anden. Louise er superbrugeren man kan henvende sig til når det 
drejer sig om hjemmesiden, og Morten er eksperten når det drejer 
sig om regnskaber.  
 

• Sporlæggercentral 
o Der blev debatteret om kreds 6 skal have en sporlæggercentral. Vi 

blev enige om at vi tager det med på kredsgeneralforsamlingen om 
hører om stemningen. Kredsformanden laver et oplæg, som frem-
lægges under eventuelt. Hans vil gerne være med i opstarten 
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• Strategiarbejde i kredsen 
 

o Kredsbestyrelsen skal arbejde med strategien hvor det giver me-
ning i forhold til DcH’s fælles strategi. 

 

• Vedtægtsændringer i lokalforeninger i forbindelse med rullende kontingent 

•  

• En sag fra en lokalforening 
o Der har været en sag i en som er behandlet og der er fundet en løs-

ning. 
  

 

2.  Nyt fra kassereren 
 
Erik Danielsen havde inden mødet fremsendt et foreløbigt regnskab for 2021.  
Budgettet for 2022 er allerede vedtaget på generalforsamlingen i 2021, så det 
er budgettet for 2023 der skal vedtages på årets generalforsamling. Josefine 
arbejder sammen med rally- og dommerudvalg på at justere lidt i tallene. Når 
det er klart, sendes det rundt til kredsbestyrelsen. 
 

3.  Kredsgeneralforsamlingen 2022 
 
Tïl kredsbestyrelsen er følgende på valg:  

• formand 

• sekretær 

• formand for rallyudvalg 

• medlem af ordensudvalg 

• formand for nordisk udvalg 

• formand for IGP udvalg 

• konkurrenceudvalg.  
Alle modtager genvalg 

 
Der skal laves en ændring af kredsens vedtægter, så forslaget er at for pkt. 7, 
Økonomi, tilføjes et pkt. 7.5 med ordlyden: Kreds 6 tegnes af Kredsformanden 
og Kredskassereren. 
 
Vi skal også tage stilling til om vi skal have et Nosework udvalg. Nosework en 
en selvstænding gren indenfor DcH og der udbydes nu konkurrencer. Vi talte 
også om et Hoopers udvalg, men indtil videre ligger dette under agility på 
landsplan og kreds 6 har det også under agility.  
 

4.  Sager til afgørelsen af kredsbestyrelsen 
 

Ansøgning fra Kredsadfærdskonsulenterne om penge til at afholde flere mø-
der.  Det blev bevilget 
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Kredsadfærdskonsulenterne vil gerne afholde et møde hvor bl.a. hundeloven 
vil blive behandlet. Steen deltager og samtlige lokalforeninger vil også blive in-
viteret. OK fra kredsbestyrelsen.  
 
Ansøgning fra IGP om tilskud til en weekend med spor. Bevilget.  
 
Ansøgning om anskaffelse af ny PC til Uddannelsesudvalget. Josefine er ved 
at finde en pris. Bevilget. Og indkøbt 
 
VIP-weekend i kreds 6.  Bevilget, Hans og Steen har opgaven.  

 

5.  Intiativfonden 
 
Steen vil gerne have at der snarest findes en der vil have opgaven, og det skal 
ikke være en fra bestyrelsen.  
 

6.  Landsmødet 2022 
 
Landsmødet afholdes den 19.marts 2022. Steen deltager. Karin deltager også 
som lokalforeningsformand 
 

7.  Bordet rundet 
 

• Agility 
Der er årsmøde den 20. januar 2022.  
Der vil blive i alt 11 stævnedage i 2022. Vi har dommermangel og der-
for vil nogle stævne blive dømt af DKK-dommere-. 
Der er også mangel på kredsinstruktører til agility. Der var en snak om 
hvilke kompetencer en kredsinstruktør skal have for at undervise på 
agility overbygning. Charlotte tager det med på næste instruktørsam-
ling.  
 

• Rally 
Der har været afholdt et dommerseminar. 
Kredsen har kun 3 rallydommere tilbage, og det betyder at der er behov 
for at hente 3 dommere fra andre kredse for at få dækket behovet til 
konkurrencer i 2022 
 

• IGP 
Der er planlagt fællestræning den 20. marts 2022. Derudover vil der 
blive afholdt en prøve den 24. april og et sporkursus i maj måned.  
Flere prøver og fællestræninger tænkes også planlagt i løbet af 2022 
 

• Uddannelsesudvalget 
Udvalget er helt nyt. 
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Der er udsendt informationsmateriale til lokalforeninger om uddannelse 
i kredsen, ligesom der er udsendt indkaldelse til grundtræneruddannel-
sen og forårets overbygninger. Der afholdes en infodag til grundtræner-
uddannelsen den 23. januar i Haslev.  
 
Boggaven til aspiranter ændres til noget mere relevant. 
 
Efteruddannelse er ikke prioriteret i øjeblikket, men der er et frit søg 
kursus i marts med tilmelding via Klubmodul og der arbejdes med noget 
for A/E også.  
 

• Dommer 
Der har været afholdt dommerseminar og efteruddannelse er planlagt. 
Det kan være at efteruddannelse flyttes, afhængig af Corona-situatio-
nen.  
 
Der er 2 nye aspiranter til opstart.  

 

• Nordisk 
Konkurrencen i starten af januar gik rigtigt godt. Der var nye hunde med 
og der var også mange tilskuere.  
 
 

• Konkurrenceudvalg 
Der kommer aflysninger ind fra lokalforeningerne. Det er forskellige 
grunde til at lokalforeningerne vil aflyse. Spørgsmålet er så om vi kan 
tillade af konkurrence aflyses. Vi mener at der skal være vægtige 
grunde til at man får lov til at aflyse, så generelt kan det siges at det 
ikke er OK at aflyse. Hans tager det med til kredsgeneralforsamlingen.  

 
 

8.  Eventuelt 

• Charlotte efterlyste en liste med mailadresser til lokalforeningerne.  
o Karin sender en liste  

• Der er sommetider problemer med visningerne i klubmodul, det er ikke 
altid at links virker. 

• Rikke har stadig problemer med at se f.eks. dommere på kredsens 
hjemmeside. Skyldes måske manglende rettigheder, Louise kigger på 
det.  

• Karin sender udkast til indkaldelsen til kredsgeneralforsamlingen. Skal 
sendes ud til lokalforeningerne senest den 26. januar 2022 for at over-
holde tidsfristen jf. vedtægterne.  

 

 

 


