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DATO 31.maj 2022 

STED Dalby Hotel & Restaurant Bregnen 

DELTAGERE Steen Andersen, Joanne Colding Pedersen, Hans Devantier, Jesper Jo-
hansen, Karina Andersen, Charlotte Johansen, og Karin Nielsen (ref.) 

AFBUD Rikke Christoffersen, Louise Østengaard, Bent Blom og Josefine Sachs 

 

1.  Nyt fra formanden 

• HB har arbejdet med at lave en ny film som viser alle DcH’s discipliner. 
Filmen mangler lige at blive gjort helt færdig   

 

• HB prøver at finde ud af hvad man kan gøre for små lokalforeninger, 
dvs. foreninger som har 35-40 medlemmer. Kontingentfrihed har været 
drøftet, men det er nok ikke løsningen på grund af forsikringen.  
 

• Agilityudvalget har fået godkendt nogle ændringer vedrørende DM. 
 

• HB har godkendt at Eftersøgningstjenesten får nye veste. 
 

• Der har været en undersøgelse af hvor mange lokalforeninger, der har 
fået problemer i forbindelse med etableringen af de nye nationalnatur-
parker. Der er 55, der har svaret og heraf har 14 meldt tilbage at det er 
et problem for dem.  
 

• Klubmodul er endnu ikke helt opgraderet og kurserne er udskudt til 
2023. Der vil blive afholdt nogle superbrugerkurser til efteråret.  
 

• Initiativfonden er nu blevet fuldtallige idet der nu er en repræsentant fra 
hver kreds. Fonden har endnu ikke konstitueret sig efter Peder Sønder-
gårds afgang.  
 

• Vores tilstedeværelse på Roskilde Dyrskue var en succes, vi er der 
igen i 2023. 
 

 

2.  Underskrift af nye vedtægter 

• De tilstedeværende underskrev et sæt vedtægter med den rettelse/tilfø-
jelse, der blev vedtaget på kredsgeneralforsamlingen vedr. pkt. 7.5.  
Der lægges en korrekt version på kredsens hjemmeside.  
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3.  Mailsager til referat 

• Ansøgning om tilskud til 2 lokalforeningsinstruktører 

- DcH Bøgestrøm får tilskud til betaling af overbygning for 2 lo-

kalinstruktører.  

• Betaling af hotelafmeldingsafgift 

- OK til betaling af afgift på grund af for sent afbud i forbindelse 

med overnatning mellem 2 uddannelsesmoduler. Uddannelsen 

blev aflyst ganske få dage inden den skulle have fundet sted.  

 

• Tilskud til betaling af halleje  

- Hallen var lejet til uddannelse men det blev aflyst. Der er endnu 

ikke opkrævet nogen afgift, men der kan blive tale om kr. 500,00 

som så dækkes.  

 

• Tilskud til afholdelse af modul 1 og 2 på grundinstruktøruddannelsen 

- Der er kommet et tilbud fra et vandrehjem på kr. 32.000 for af-

holdelses af modul 1 og 2 som internatkursus. Vandrehjemmet 

vil have betaling for 20 personer uagtet at der kun kommer 13.  

Steen finder ud af om Dalby Hotel & Restaurant Bregnen kan 

gøre det billigere.  

 

• Tilskud til deltagelse i Nordisk Mesterskab 

- Reglerne er fra nu af at det gives kr. 2.500 til mesterskaber in-

denfor landets grænser og kr. 5.000 udenfor landets grænser.  

Der skal søges i god tid. 

 

• DcH Skælskør tilskud til 3 grundaspirantuddannelser samt overbygnin-

ger. 

- OK, Steen svarer dem.  

 

Der kommer mange mails ind som kræver at bestyrelsen orienteres. Fremadret-

tet vil der blive en postliste, som kan drøftes på bestyrelsesmøderne. Skulle er 

dukke hastesager op kan der indkaldes til et online møde.  

 
4.  Uddannelse i Kreds 6 

• De uoverensstemmelser der har været mellem udvalgets formand og 

kredsformanden blev drøftet og der er enighed om at kommunikationen 

skal blive bedre.  Vi skal have en generel snak om hvor vi vil hen med 

uddannelse i kredsen og hvad budgettet skal være. Det er uddannelses-

udvalget, der har ansvaret for al uddannelse i kredsen samt budgettet 

hertil.  

 

• Der er 12 aspiranter til efterårets IGU.  
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• Nosework overbygningen i efteråret deles i 2 

 

• Der mangler generelt klubhuse til uddannelse  

 

• De prisstigninger vi p.t. ser overalt, påvirker også det, der udbetales til 

de lokalforeninger, der lægger hus til uddannelse. Drøftes på næste 

møde.  

 

• Agility og rally overbygninger kommer ikke i gang på grund af for få 

deltagere. Vi skal have defineret et min. Deltagerantal.  

 

• Hoopers kursus i begyndelse af juni er aflyst på grund af manglende del-

tagerantal, måske kan de blive til noget senere.  

 

• På næste møde skal vi drøfte retningslinjer for kurser. 

 

• Personsag vedr. DcH program overbygning drøftet og afklaret.  

 

 
5.  Bordet rundt 

• Punktet udsat til næste møde, dog havde Nordisk et punkt som skulle 

med: 

- DcH Roskilde vil gerne afholde DM i nordisk i 2024, og Karina 

vil gerne deltage i formøde og evalueringer i 2022/2023.  

 

6.  Mødekalenderen for 2022/2023 

• Mødedatoer frem til næste kredsgeneralforsamling er: 

 

Kredsbestyrelsesmøde           28. juni 2022 

Kredsbestyrelsesmøde           17. august 2022 

Kredsrådsmøde                      28. september 2022 

Kredsbestyrelsesmøde           25. oktober 2022 

Kredsbestyrelsesmøde           24. januar 2023 

Kredsgeneralforsamling        22. februar 2023 

 

Karin lægger datoer ud på kalenderen på kredsens hjemmeside  

 

7.  Eventuelt 

Intet, tiden var gået.  
 

 

 


