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DATO 1. 10. januar 2019 

STED Chr. VI Overdrevskro 

DELTAGERE René Pedersen, Rikke Christophersen, Astrid Thuesen, John Dahlkvist, 
Anette Knudsen, Bent Blom, Jesper Johansen, Erik Danielsen og Karin 
Nielsen (Ref.) 

FRAVÆRENDE Thomas Linhus og Rikke Galløe 

 

1.  Kredsformanden orienterer 

• Der har været et HB møde med deltagelse af en ekstern konsulent,  
formålet var at få lavet en strategiplan.  
 

2.  Næstformanden orienterer 

• Thomas fraværende, men René kunne fortælle at der har været stille 
på det seneste indenfor de områder næstformanden tager sig af.  
 

3.   Kassereren orienterer 
 

• Erik gennemgik Kredsen årsregnskab. Regnskabet var inden mødet 
blevet godkendt af revisorerne. Budgettet for 2020 også gennemgået.  

• Der er kommet en ansøgning fra Inger Jensen om midler til kursusge-
byr til et banebygningskursus (agility). Dette imødekommes.  

• Eftersøgningstjenesten har også ansøgt om midler. Vi vil gerne støtte, 
men ikke med hele det ansøgte beløb. Erik svarer  

• Kredskonsulenten har ansøgt om midler til uddannelse af konsulenter. 
Vi vil gerne betale en del af det, resten skal komme fra landsudvalget. 
Erik sender svar. 

• Dommerudvalget har brug for en ny PC og en printer, det blev bevilget.  
 

4.  Udvalgene har ordet 
 
Agility 

• Der er uddannet 3 nye dommere i 2018. 

• Der er desværre ikke så mange stævner i 2019 som vi kunne ønske.  

• Det elektroniske tidstagningsanlæg er købt og bliver betalt efter aftale 
med sælgeren.  Prisen for at leje det er kr. 400,- . Anlægget står hos 
DcH Holbæk.  
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• De nye dommere har brug for målehjul. 
o Det blev aftalt at Bent indkøber disse  

▪ Hvis dommere for lydighed og rally har bug for f.eks. 
skriveunderlag og stopur, indkøbes dette af de respekti-
ve udvalgsformænd  

• Bent vil gerne stadig være med i landsudvalget, og kredsformanden 
skal derfor huske at udfylde kandidatlisten (liste B).  

•  
Dommerudvalg 

• Brian Thomsen er kommet med i udvalget 

• Der kommer noget efteruddannelse 

• En dommer er stoppet og en er på pause 

• Der mangler aspiranter 
 

Rally 

• Intet nyt 

• Erik spurgte hvordan dommere fordeles til konkurrencer. René kontak-
ter Rikke for afklaring. 

 
Brugshunde 

• Det hedder nu IGP i stede for IPO. IGP står for Internationale Ge-
brauchshunde Prüfungsordnung eller på dansk International brugshun-
deprøve. 

• Udvalget har prøvet at samle hundeførere for at fortælle om det nye 
program, men måtte aflyse på grund af for få tilmeldinger. Der kommer 
senere noget med spor 

• Fællestræningerne forsætter senere når vejret tillader det.  
 
Uddannelse 

• Grundinstruktøruddannelsen starter op i februar 2019 med 16 tilmeldte 
og der er allerede tilmeldinger til holdet, der starter op til efteråret.  

• Overbygningerne kommer i gang. 

• Vi skal have ny webmaster og Uddannelsesudvalget synes at vi skal gi-
ve den nye webmaster en god start med et kursus, og vil gerne sponso-
rere det hvis nødvendigt.  

• Kredsinstruktørsamlingen bliver i slutningen af januar.  

• Udvalget har arbejdet på at få en kredsfane, og der kommer et svar fra 
Danmarkssamfundet senere på året.  

• Joan Andersen og Jette Bennedsen er under uddannelse 

• Instruktørweekenden er på plads 

• Kursuskatalog er på vej 
 
 
Konkurrence 

• Der er kommet 2 agilitykonkurrencer mere på planen for 2019 

• Der er kommekøbt nye erindringspokaler til rally for 2017, og dermed er 
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sagen helt lukket nu.  

• Konkurrenceudvalget bestiller fremover alle erindringspokaler til SM, 
det vil sige til Rally, Agility og Lydighed, og det bliver inklusive det pla-
der der skal sættes på dem.  

• Der skal kigges på udtagelsesreglerne for SM. 
 

Nordisk 

• Mangler stadig inspirationskurser til Nordisk  

• Der kommer stadig flere og flere til fællestræningerne, så der er virkelig 
behov for mere plads.  

 
 

5.  Generalforsamligen 2019 

• Karin laver indkaldelsen til kredsgeneralforsamlingen 

• Vedtægter skal rettes til efter beslutningen på landsmødet 2018 
o Karin kigger på det.  

 

6.  Forslag om indkøb af arbejdsredskaber til agility-og lydighedsdommere 
 

• Punktet allerede drøftet tidligere, se pkt. 4, Agility 
 

 

7.  Eventuelt 

• Marianne Blom Larsen vil gerne med i landsforeningens bladudvalg og 
skal derfor indstilles via opstillingsliste B 

 

 


