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DATO 1. 14. august 2019 

STED Chr. VI Overdrevskro 

DELTAGERE Steen Andersen, Rikke Christophersen, Astrid Thuesen, Erik Danielsen, 
Bettina Prühs, Bent Blom, Karina Andersen, Charlotte Bøgvad og Karin 
Nielsen (Ref.) 

FRAVÆRENDE Anette Knudsen og Jesper Johansen 

 

1.  Nyt fra formanden 
 

• Der er HB møde 17. august 2019 
 

• Formanden for landsdommerudvalget har trukket sig og Ole Suurland bli-
ver konstitueret som formand. Der kommer formentlig et nyt medlem ind 
pr. 1. januar 2020 
 

• Landsuddannelsesudvalget vil forsøge at få ensrettet uddannelsen af in-
struktører og kredsinstruktører 
 

• Klubmodulet som er det nye system for medlemsdatabase og regnskab 
er ved at være klar. 
 

• Ungdomsudvalget har fejlagtigt skrevet at man ikke behøver at være 
medlem af DcH for at deltage i arrangementerne, skulle være rettet nu.  
 

• Der har været en uheldig episode med en aggressiv hund.  
 

• Steen er tilstede ved SM i Haslev den 8. september 2019. Astrid og Cha-
lotte er i Fakse til SM i rally.  

 
 
 

 

2.   Nyt fra kassereren 
 

• Erik gennemgik kredsens aktuelle regnskab.  
 

• Der afsættes et beløb til kurserne i det nye Klubmodul den 2. og 
3.november 2019. Det bliver gratis for lokalforeningerne at deltage, men 
har man sagt ja til at deltage og derefter udebliver vil der blive sendt en 
regning. 
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3.  Præmiepolitikker 

• Der er kommet en henvendelse vedr. præmier til en rallykonkurrence.  
o Rally, Agility og Konkurrenceudvalget kigger på det. 

 

4.  Hvad gør vi for at undgå ’fane-situationen’ fremover 

• Det var rigtigt uheldigt at der ikke var andre end Anette til at modtage 
Kredsens nye fane fra Danmarkssamfundet. Vi skal være bedre til at ko-
ordinere fremover. På næste bestyrelsesmøde drøftes hvem der er med 
hvor i 2020. 

 

5.  Septembermødet 

• Karin laver indkaldelsen 
 

6.  Udvalgene har ordet 
 

• Agilty 
SM er afholdt i Næstved 
Tidstagningsudstyret fungerer fint. 
Der mangler stævner, og man håber på flere i 2020 
Samarbejdet fungeret fint med DKK, der afholdes fælles dommersemi-
nar.  
 

• Konkurrenceudvalg 
Der er sendt reminder ud om konkurrencer i 2020 så det første udkast til 
konkurrenceplan kan blive sendt ud inden septembermødet. 
Vinderne fra SM kommer på Facebook og der sendes en mail ud til lokal-
foreningerne.  
Regler for udtagelse til SM er klart defineret. 
 

• Dommerudvalg 
Der er 1 aspirant og det vil være rigtigt fint med en mere, og det nævnes 
også på septembermødet. Hvis der ikke kommer en til kan det tænkes at 
man slår sig sammen med en anden kreds om uddannelsen.  
 

• Rally 
Udvalget har fået ny formand, velkommen til Charlotte.  
Charlotte fortalte lidt om hvad hun står for.  
 

• Nordisk 
Også Nordisk har fået ny formand, velkommen til Karina. 
 

• IGP 
Intet nyt, Jesper fraværende 
 

• Uddannelse 
Intet nyt, Anette fraværende 
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6. Eventuelt 
 

• Ved E-turneringen i Helsingør kan vi komme i en situation hvor der kun er 
en dommer ved et dommerhold.  

 

• Der har været tilfælde hvor konkurrencedeltagere ikke har stillet op i den 
klasse hvor de rettelig hører til, men i en lavere klasse. Det er selvfølgelig 
ikke tilladt og vi talte om hvad man kan gøre i de situationer.  
 

• Der er mange emner vi gerne vil drøfte i bestyrelsen, så vi overvejer at 
afholde et ekstra bestyrelsesmøde i løbet af efteråret. Karin prøver at fin-
de en dato.  

 
 

 


