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DATO 1. 13. november 2019 

STED Chr. VI Overdrevskro 

DELTAGERE Steen Andersen, Rikke Christophersen, Astrid Thuesen, Erik Danielsen, 
Bettina Prühs, Bent Blom, Karina Andersen, Anette Knudsen, Jesper 
Johansen og Karin Nielsen (Ref.) 

FRAVÆRENDE Charlotte Bøgvad 

 

1.  Orientering fra formanden 
 

• Der er afholdt strategi og DcH admin møder den 2. og 3. november 2019 
 

• Der har været en anke over den måde vi har håndteret valget af Kred-
sens medlem af Ordensudvalget på. Det vil også blive drøftet i HB 

 

• Der er midlertidigt stop for oprettelse af konkurrencer fordi det fremover 
skal laves i Klubmodul.  
 

• Der vil blive afholdt nogle Erfa-møder vedr. Klubmodul. Datoer kommer 
senere.  
 

• Der er kommet en ansøgning fra DcH Åkirkeby om dækning af udgifter til 
aflyste moduler i grunduddannelsen.  

o Vi besluttede at dække omkostningerne 
 

• En ny dyreværnslov indeholdende noget om halekupering kommer til før-
ste behandling snart.  
 

2.   Nyt fra kassereren 
 

• Erik gennemgik kredsens aktuelle regnskab.  

• Der forventes heller ikke underskud i 2019 

3.  Ansøgninger 
 

• Haslev har ansøgt om at få dækket nogle udgifter de har haft i forbindel-
se med SM 2019.  

o Vi dækker ikke noget i første omgang, men hvis der fremsendes 
noget mere konkret, kan vi kigge på det igen 
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• Lene Bentzen har ansøgt om et tilskud til et besøg på Bornholm.  
o Kredsen giver kr. 2.500  

 

• Rallyudvalget vil gerne have et tilskud til en samling for rally instruktører. 
o Tilskud på kr. 150,00 pr.deltager gives 

 

• Inger Jensen vil gerne have et tilskud til agilitykurser. 
o Kredsen giver kr. 2.600 og så skal hun selv dække udgifter til kør-

sel 
 

• IGP vil gerne have et tilskud til at få en instruktør udefra. Der kommer 
noget mere konkret som kan danne grundlag for en senere drøftelse.  

 
Fremover vil de ansøgninger som kredsen modtager blive sendt ud sammen 
med indkaldelse til bestyrelsesmøder, og vi tager kun stilling til ansøgningerne 
på bestyrelsesmøderne.  

4.  Udvalgene 
 
Dommerudvalget: 

Der er nu 2 dommeraspiranter 
 

Konkurrenceudvalget: 
Der er nogle opdateringer til konkurrenceplanen og så mangler det stadig 
noget afklaring omkring SM i Slagelse for B og A-klasserne.  
Fakse har meddelt at de ikke kan holde rallykonkurrencer i 2020.  
 

Uddannelsesudvalget: 
Det har af forskellige årsager været nødvendigt at flytte/aflyse nogle moduler 
på grunduddannelsen. 
 
Forårets grundmoduler er på plads. 
 
Nosework er i gang med uddannelse af instruktører 
 
Der mangler afklaring af hvordan tilmeldinger til uddannelse skal ske frem-
over med Klubmodul. Man er startet med at bruge NEM-tilmeldinger og det 
bliver man ved med indtil videre.  
 
Der er en af kredsinstruktøraspiranterne der ikke når at blive færdig med ud-
dannelsen før senere.  
 

Agiltyudvalget: 
Der er kommet 3 nye dommere. Den fælles dommeruddannelse med DKK 
kører nu.  
 
Forsikringspræmien på tidstagningsudstyret betales af Kredsens kasse.  
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Nordisk udvalg: 
Man forsøger at få noget i gang omkring rundering, det har været efterlyst et 
stykke tid.  
 

Rally udvalg: 
Der arbejdes på et regelsæt for afholdelse af SM 
 

IGP: 
Der arbejdes på et seminar for C og B arbejdet og der arbejdes på at få lavet 
1-2 prøver i 2020 

 

5.  Skal vi have et FU ? 
Vi besluttede ikke at arbejde videre med tanken om et forretningsudvalg i be-
styrelsen 

 

6.  Diverse: 
 

• Agria gåturen bliver også til noget i 2020, der kommer mere info senere.  
 

• Vi skal finde en ny formand til Konkurrenceudvalget, Astrid genopstiller 
ikke. 
 

• Kredsbestyrelsens møder ligger normalt torsdage og kredsrådsmøderne 
er som regel om onsdage, skal det være sådan fremover ? Vi skal også 
overveje hvor møderne skal holdes 
 

 

 


