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DATO 16. marts 2022

STED Chr. VI Overdrevskro

DELTAGERE Steen Andersen, Hans Devantier, Jesper Johansen, Louise Østengaard, 
Karina Andersen, Charlotte Johansen, Bent Blom, Josefine Sachs og    
Karin Nielsen (ref.)

AFBUD Joanne Colding Pedersen og Rikke Christoffersen

1. Velkommen
Steen bød velkommen

2. Nyt fra kredsformand 

2.1.1. Nye vedtægter
Steen sender de nye vedtægter rundt til underskrift, det er nødvendigt for
at banken vil godkende dem. 

2.1.2. Initiativfondens møde med HB
HB og Initiativfonden har haft et møde og der kommer en mail ud til lokal
foreningerne om resultatet. 

2.1.3. HB arbejdet
HB fortsætter arbejdet i henhold til årshjulet og i 2022/23 er det de små 
lokalforeninger, der er i fokus

2.1.4. Dobbelt dommerbesætning til kredskonkurrencer i 2022
Når der er mulighed for det vil der dobbelt dommerbesætning i 2022 for at 
styrke dommerne til DM i kredsen. Lokalforeningerne får et tilskud på  
kr.150,00 til dækning ekstra omkostninger. Gælder for dommere i DcH 
programmet. 

2.1.5. Roskilde Dyrskue     
Vi får en stand. Endnu ikke klarlagt hvad vi kan præsentere. Det bliver       
måske Eftersøgning, konsulenter, måske rally og så må vi se hvad vi
ellers kan komme op med. 

2.1.6. Certificerede instruktører
Der er tilsyneladende stadig forskellige opfattelse af hvad det hele går ud 
på. Kredsinstruktørerne er således meget modstandere af det, og mener 
at man hellere skulle honorere dem for deres arbejde. Der er også mange 
eksempler på at der allerede betales for instruktører ude lokalforeningerne
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også selvom de skulle arbejde gratis og kun få refunderet kørepenge. Vi 
kommer til at arbejde med det i det kommende år, inden der eventuelt skal 
besluttes noget på årsmødet i 2023. 

2.1.7.  Fælles retningslinjer for ansøgning om tilskud til kurser
På baggrund af nogle ansøgninger som er kommet ind, drøftede vi igen 
hvilke retningslinjer der skal være gældende.

Vi enedes om at vi dækker omkostninger til de kurser, der er relevante for 
den enkelte instruktør. Man skal lave en plan for hvordan man vil bruge 
kurset bagefter, og når man har fremsendt et kursusbevis, udbetales til-
skuddet. 

Til næste møde tænkes der over om tilskuddet skal være et fast beløb der 
skal gives til alle kurser

3. Økonomi
Vi gennemgik ikke regnskabet denne gang, men Josefine oplyste at p.t. 
ser det fornuftigt ud

4. Opfølgning på kredsgeneralforsamlingen

4.1 Sporlæggercentral:
 Hans og Steen arbejder på det. Tanken er at det skal omfatte alle discipli-
ner hvor spor indgår. 

4.2 Andre tiltag
Klubmodul weekend bliver 14. og 15 maj 2022

Der er kommet et forslag om en weekend for lokalinstruktører. Steen ar
bejder videre med forslaget. 

5. Bordet rundt

5.1. KUU6 
Uddannelserne er i gang, også alle over bygninger. 
Der er nogle issues med aspiranter, der ikke er klar over hvilke 
overbygninger de faktisk er tilmeldt til. Udvalget laver et oplæg til 
retningslinjer for tilmelding af aspiranter. 

Hoopers kursus kommer til efteråret. 
Det halter lidt med svar på mailkorrespondance

Udvalget har besluttet at tilmelding til grunduddannelsen vil være 15. april, 
og tilmelding skal ske via Klubmodul. 
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Der er et problem med rally og agility fordi vi mangler kredsinstruktører til 
det. Måske kan løsningen være at hente kredsinstruktører fra en anden 
kreds. 

5.2 Rally
Omkostninger til instruktørsamling OK

5.3 Brugshunde
Der er fællestræning den 20. marts 2022 og en IGP prøve den 24. april 
2022. 
Vi gerne have dækket omkostninger til dommer og figurant til sporkurset i 
maj 2022. Der kommer en formular. 

5.4 Konkurrenceudvalg
Konkurrenceplanen er opdateret. Det har udelukkende været rettelser at 
tekst, ingen datoer er ændrede. 

5.5 Nordisk
Intet nyt

5.6 Rally
Udgår, er behandlet under 5.2

5.7 Agility
Der kommer nye regler for afvikling af knonkurrener, det drejer sig om 
målene på hundene

Der afholdes et fælles dommerseminar til efteråret med DKK

Der skal sendes opkrævninger ud til lokalforeningerne for lån af 
tidstagningsudstyret. Josefine tager sig af det. 

5.8 Dommer
De 2 aspiranter er godt i gang, men man vil rigtigt gerne have flere snart. 

6. Sociale medier og brug af disse
Vi skal huske at slå kommentarfeltet fra når vi laver opslag på kredsens 
Facebook side. Facebook skal ikke bruges til at have korrespondance med 
nogen, det bruger vi mail til i stedet. 

Pas på med at lægge billeder på Facebook. Når der lægges billeder op så er 
det Facebook’s ejendom, og de kan i værste fald anvende dem til f.eks 
reklamer som vi ikke ønsker at lægge navn til. 
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Vi har set annoncer og andet fra virksomheder, som ikke har noget med 
hundesporten at gøre på vores Facebook side. Sker det igen vil det blive 
fjernet. 

Når der kommer mails, der skal besvares, finder vi det rimeligt at der kan 
være op til 5 dages svartid.  Desværre har der været eksempler på at nogen 
forventer et svar omgående og sker det ikke, er der kommet nye mails med 
en knap så på tone. Vi henstiller til at al kommunikation foregår i en 
ordentlig tone, vi er her frivilligt og kan være optaget at andre ting

7. Mødekalenderen for 2022/2023
Vi har hidtil holdt alle møder i kredsbestyrelsen om onsdagen. Det passer 
for nogen, og er ikke så godt for andre. Vi vil prøve at lave en rullende 
mødekalender, så kredsbestyrelsesmøder kan være mandage, tirsdage, 
onsdage eller torsdage.  Vi laver en ny mødekalender på næste 
kredsbestyrelsesmøde. Steen og Karin finder en dato for næste 
bestyrelsesmøde. 

Der afholdes kredsrådsmøde den 20. april 2022. Karin laver udkast til 
mødeindkaldelse.  

8. Landsmødet
Foruden Steen deltager Jesper og Karin. Hans, som er kredsens 
repræsentant i Ordensudvalget, har været nødsaget til at melde fra. 

9. Orientering og vedtægter
Det forventes at der vil komme nogle ændringer til orienteringer og 
vedtægter i forbindelse med landsmødet. 

10. Eventuelt
Rallyudvalget er blevet kontaktet af DcH Haslev omkring til baner til DM. 
Der plejer at blive leveret nye agilitybaner fra landsudvalget til den 
afholdende klub, er det også tilfældet med rally ?

Når kredsens udvalg holder møder, fremsendes referater til de øvrige 
medlemmer af kredsbestyrelsen til orientering. 


