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DATO 13. januar 2021 

STED Virtuelt  

DELTAGERE Steen Andersen, Bettina Prühs, Erik Danielsen, Rikke Christophersen, 
Bent Blom, Hans Devantier (delvist), Louise Østengaard, Anette Knud-
sen, Jesper Johansen og Karin Nielsen (Ref.) 

AFBUD Karina Andersen 

 

1.  Formanden har ordet 

• HB gør hvad de kan for at sende nyhedsbreve ud så snart der er noget 
at skrive om, og skulle der være nogen, der gerne vil have noget med 
ud som kan interesse for hele DcH, så kom frem med det.  

 

• Der har været afholdt et virtuelt møde med formændene for alle lands-
udvalg, og alle udvalg et blevet bedt om at spare 5% på deres 2021-
budget.  
 

• Der har været stor forståelse hos alle i lokalforeningerne for at det har 
været nødvendigt at lukke ned på grund af Covid-19 restriktioner, og 
rigtigt mange har været gode til at finde alternative måder at træne på  
 

• Medlemstallet er steget med et par tusinde på landsplan siden starten 
af 2020, således at vi pr. 1. januar har 8.810 medlemmer.  
 

• Der har været et strategimøde sammen med en ekstern samarbejds-
partner omkring medier i DcH, og man lægger op til at ansvaret for den 
digitale udgave af DcH bladet og Facebook lægges sammen i et medie-
udvalg. Dette skulle gerne resultere i en bedre koordinering af hvad der 
kommer til at ligge på nettet. Dette skal endeligt godkendes på næste 
HB-møde.  
 

• Der arbejdes også med andre strategiområder, bl.a. kan man bestille 
hvalpepakkerne hos Jan i Sekretariatet. Der arbejdes også i den 
gruppe der kigger på om vi skal have lønnede instruktører, og  der star-
ter en gruppe i februar 2021 som skal kigge på værdi ord.  Der er også 
stadig gang i gruppen, der kigger på om vi skal have nyt navn til DcH-
programmet.  
 

• Der arbejdes på opdatering af DcH’s forskellige foldere. 
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• Der er bevilget en sum penge til udvidelse beregnerprogrammet.  
 

• HB har talt om hvad man skal gøre med Hoopers, som jo er det helt 
store hit lige nu. AGU har tilbudt at det kan ligge hos dem indtil videre. 
Der dukker hele tiden nye discipliner op, og man har derfor i HB beslut-
tet at der skal udarbejdes nogle retningslinjer for hvad og hvordan nye 
grene af hundesporten kan/skal komme ind i DcH.  
 

• Landsuddannelsesudvalget har talt om at lave både skriftlig og praktisk 
eksamen, og HB vil derfor gerne vide hvad holdningen er ude i landet. 
Anette spørger kredsens instruktører 
 

• Rullende kontingenter er igen kommet frem. Det er ikke noget der 
vil/kan blive aktuelt lige nu, men måske på sigt.  
 

o Vi drøftede for og imod og de issues, der kunne være i forbin-
delse med rullende kontingent.  

 

• Kredsen bankforbindelse har lukket for vores konti, men de nødvendige 
dokumenter for at få dem genåbnet er fremsendt til en sikker mail, men 
indtil videre er det ikke sket. Steen er løbende dialog med dem, og for-
håbentlig bliver der genåbnet snarest.  

 

• Der er et antal medlemmer, der har betalt i 2020 for en aktivitet, der 
først finder sted i 2021. Problemet er nok at holdene ikke er oprettet 
hensigtsmæssigt i Klubmodul, og det skal vi blive bedre til.  

 

2.  Næstformanden har ordet 

• Intet nyt 

 
3.  Kassereren har ordet 

• Regnskabet for 2020 er færdigt og viser et overskud på ca. DKK 1.700 
efter at kredsen har udbetalt det ’Corona-tilskud’ til alle lokalforeninger, 
som blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. november 2020.  

• Medlemstallet i kredsen ved udgangen af 2020 ser rigtigt flot ud, det er 
stort set det antal vi havde budgetteret med.  

 

• Erik vil mødes med revisorerne så snart det igen er muligt at mødes fy-
sisk.  

 

• Erik fortsætter på posten indtil vi har fået valgt en ny kredskasserer på 
generalforsamlingen, og denne er godkendt i banken.  
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4.  Kredsgeneralforsamlingen – hvad gør vi ? 

• På grund af de nuværende restriktioner må vi ikke mødes fysisk, så en 
virtuel generalforsamling kunne være en mulighed. Det er dog et pro-
blem med vi skal sikre at alle skal kunne blive hørt imens generalfor-
samlingen er i gang, og det kan vi ikke garantere med den forhånden-
værende teknik. Vi besluttede derfor at udskyde kredsgeneralforsamlin-
gen indtil videre. Steen informerer lokalafdelingerne.  

 

• Vi har p.t. ingen kandidater til posterne som næstformand og kredskas-
serer, så skulle man høre om nogen der har lyst så kontakt Steen. 

 

5.  Udvalgene har ordet 
 
5.1. Dommerudvalget 
Rikke overvejer hvornår det et hensigtsmæssigt at starte efteruddannelse, 
og aspiranterne uddannelsesforløb. Det vil formentlig blive virtuelt, og det 
skulle helst være så tæt på at konkurrencerne starter op igen.  
 
5.2. IGP 
Intet nyt, har nærmest været lukket ned hele 2020, og er det stadig.  
 
5.3. Uddannelsesudvalget 
Alle planlagte aktiviteter er udskudt og kommer måske ikke i gang før langt 
hen på foråret/sommeren fordi det instruktørerne imellem er aftalt at man 
ikke starter op med hold på 4, Desuden er klubhusene lukkede.  
 
5.4. Rally 
Det virker som om at der ikke er meget samarbejde mellem kredsenes 
rally-udvalg, og det et måske noget der kunne arbejdes på.  
 
Louise vil tage en snak med instruktørerne og det fortsat er dem, der skal 
arrangere fællestræninger eller om det fremover skal være i udvalgets regi.   
 
5.5. Agility 
Der har af gode grunde ikke været ret meget aktivitet på kredsplan, men på 
landsplan har man arbejdet med et tiltag i forhold til at afholde stævner. 
Hvis forsamlingsforbuddet hæves til 50 så er det OK med deltagerbe-
grænsning og det er også OK ikke at tilbyde alle klasser til et stævne. Der 
er udsendt nyhedsbrev om det.  
 
På grund af de nye tiltag om afholdelse af stævner var det nødvendigt at 
lave nogle ændringer i beregnerprogrammet, og det medførte så at andre 
ting også kom med f.eks. at resultater kan vises online under afvikling af 
stævnet. Flere at de ændringer, der er lavet, vil også være at finde for an-
dre discipliner som bruger beregnerprogrammet.  
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Der er en udfordring i Klubmodul med at håndtere de mange klasser man 
har i agility, men Jim Hempel arbejder på sagen.  
 
Der er i 2020 dispenseret fra reglen om at dommerne skal have dømt 8 
gange indenfor 2 år. Måske vil der også komme en dispensation for 2021.  
Steen kunne oplyse at dispensationen gælder for alle dommere, uanset 
hvilken disciplin de dømmer i.  
 
5.6. Konkurrenceudvalg 
Der er stadig nogle små udfordringer med nogle konkurrencedatoer i DcH 
programmet, men Hans arbejder på sagen.  

 
Der er også et hængeparti med afholdelse af E-turneringen. Hans forsøger 
selv at skaffe arealer og hjælpere og håber så at en lokalforening i det om-
råde hvor arealer er, vil lægge klubhus til.  
 
5.7. Nordisk udvalg 
Intet nyt, Karina havde meldt afbud 
 

6.  Eventuelt 

• Helsingør har taget landsforeningens opfordring til sig, og har lavet vir-
tuel undervisning af deres hvalpehold. Man har lavet små videoer som 
ligger på en lukke Facebook gruppe hvor holdet så også lægger de vi-
deoer op som de har filmet når de selv har trænet.  

 

• Landsforeningen har lagt nogle videoer til brug for hjemmetræning på 
Facebook/hjemmesiden og vi talte lidt om indholdet og kvaliteten af 
dem.  
 

• Det er muligt at søge Coronatilskud fra forskellige fonde, f.eks. hvis 
man som lokalforening er medlem at DGI, DIF, Dansk Firma Idræt eller 
DUF, se mere her https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kam-
pagner/Covid-19/Aftaletekst_til_foreningspuljer.pdf.  Jan i sekretariatet 
er også i gang med at søge diverse fonde. 
 

 
 

7.  Næste kredsbestyrelsesmøde 
 
Næste kredsbestyrelsesmøde afholdes den 24. februar 2021, og det afhol-
des via Teams. Skulle der, mod forventning blive åbnet lidt op for aktiviteter, 
så kan vi sagtens holde et ekstra virtuelt møde hvis der er behov for det.  
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