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DATO 19.maj 2021 

STED Chr. VI's Overdrevskro 

DELTAGERE Steen Andersen, Bettina Prühs, Erik Danielsen, Rikke Christophersen 
(via Zoom), Bent Blom, Louise Østengaard, Anette Knudsen, Jesper Jo-
hansen og Karin Nielsen (Ref.) 

FRAVÆRENDE Karina Andersen, Hans Devantier 

 

1.  Nyt fra formanden 
 

• Agriakurser 
Agriakurser afholdes i år som 2-dages kurser og det bliver den 27. og 
28. november. Der bliver sendt spørgeskemaer ud til lokalforeningerne  
og besvarelserne vil danne grundlag for en del af kursets indhold.  

➢ Louise tjekker om det det muligt at få lokaler på Hotherskolen i 
Hårlev.  

 

• Magasin 
Næste udgave af DcH-bladet kommer til at se lidt anderledes ud og der 
kommer også et magasin som kan omdeles fra lokalforeningerne til 
nærområdet. Derudover kommer der en digital udgave som er målrettet 
nye hundeejere.  

 

• Medlemstal 
Kreds 6 er nu den største kreds i DcH og medlemstallet er steget i for-
hold til 2020 
 

• Små lokalforeninger – Kan der gøres noget 
HB vil nedsætte en task force-gruppe for at afdække om der er et be-
hov for at yde assistance til de små lokalforeninger.  

 

• Høringssvar vedr. urørt skov 
Fra statslig side er det besluttet at inddrage yderligere ca. 9.000 hektar 
ny skov som urørt skov. Det kan meget vel betyde at arealer som bru-
ges til hundearbejde fremover ikke kan anvendes. Der har været en of-
fentlig høring for at finde ud af hvilke arealer, det vil dreje sig om og ef-
ter hvilke retningslinjer de skal forvaltes. DcH har også givet et svar.  
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• Hvalpepakker fra Agria 
P.t betaler HB kr. 5,00 til Agria pr. hvalpepakke, fremover betaler man 
hele pakkens pris.  
 

• Agrialogo på kredsens og lokalforeningernes hjemmesider 
Agria logo sættes på såvel kredsens som lokalforeningernes hjemmesi-
der, det rigtige logo kan rekvireres hos Jan i Sekretariatet.  
 

• Klubmodul, nyt kortbetalingssystem 
Der kommer en opdatering fra Sekretariatet til lokalforeningsformæn-
dene.  
 

• Dommere fra Fyn 
Det var nødvendigt at hente 2 dommer fra Fyn til kredskonkurrencen i 
Herfølge. Det må ikke blive reglen, kun undtagelsen og derfor er det ab-
solut nødvendigt at vi får nye aspiranter i gang nu. Det gælder såvel til 
DcH-programmet som til rally og agility.  
 

• Bevilling til IGP-udvalget 
Udvalget havde søgt og fået tilsagn om et tilskud til afholdelse af et se-
minar i 2020. Desværre blev seminaret aflyst som følge af Corona situ-
ationen, og derfor vil udvalget gerne have pengene i 2021 i steder for. 
Ok fra bestyrelsen.  
 

• Næstformandsposten 
Vi har en kandidat 
 

• Kassererposten 
Vi har ingen kandidater, så jagten fortsætter rundt omkring i lokalfor-
eningerne 
 

• Andre på valg til kredsgeneralforsamlingen 
 
 

• DM 2022 i Haslev 
DcH Haslev deltager i formøder mv. i 2021 
 

 
 

2.  Kassereren har ordet 

• Regnskabet for 2020 er revideret og godkendt af revisorerne.  

• Erik fortsætter på posten indtil en ny kredskasserer er valgt på general-
forsamlingen.  

• Erik modtager hver måned en regning for hver lokalafdeling for at 
kunne opkræve kredskontingent og kan heraf se at der et nogle lokalaf-
delinger, der ikke får betalt til tiden.  
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• Der er et problem i Klubmodul med kredsinstruktørers betaling til og til-
bagebetaling af aflyste kurser. Kredsinstruktører har hidtil ikke betalt for 
at deltage i kurser, der afholdes i kredsen. Vi talte om hvordan man 
kunne løse problemet, og om at vi helt manglede retningslinjer for 
kredsinstruktørers deltagelse i kurser på kredsplan.  

➢ Steen kontakter Jan omkring en løsning i Klubmodul  
 

• Roskilde har efter deres kredskonkurrence 2. maj ansøgt om at få dæk-
ket deres udgifter til bespisning af dommere og hjælpere. 

➢ Ansøgningen blev afslået 
➢ Andre klubber får tilskud til f.eks. leje af arealer, Karin finder ud 

af hvornår det er besluttet og hvad er gives tilskud til.  
▪ Det er besluttet på et septembermøde i 2018 at der kan 

ydes tilskud til leje arealer mod behørig dokumentation 
og at det skal ske når konkurrencen oprettes i systemet.  

 
3.  Hoopers kursus, skal vi udbyde noget, der endnu ikke er et godkendt pro-

gram i DcH ? 
 

• HB har lavet retningslinjer for hvordan nye tiltag officielt kommer ind i 
DcH. Vi drøftede hvad vi fremadrettet vil tillade kurser for.  

 

• På Facebook har der været noget fremme om priser for vores kredskur-
ser, nogen synes at de er for dyre. Prisen er ikke ændret siden 2019, 
og efter en snak om hvordan vi prissætter kurser, blev vi enige om at 
kigge på det igen når året er omme.  

 

4.  Kredsgeneralforsamling 

• Vi satser på at det bliver den 4. august 2021 
 

5.  Landsmødet 22. august 

• Steen spurgte hvem der deltager.   
➢ Måske vil den nye næstformand og kredskasserer med ? 

 

6.  Kursusoversigt på hjemmesiden 

• En oversigt over kredsens kurser har været efterlyst. Anette er i gang 
med planlægningen af både grundmoduler, overbygninger og andre 
kurser og så snart det er på plads kommer det på kredsens hjemme-
side.  

7.  Udvalgene har ordet 
 
Agility 

• Der er åbnet for dobbeltklasser og deltagerbegræsning.  

• Årets stævner er i gang, og Vordingborg vil gerne tage SM den 11. sep-
tember 2021 

• Der er stadig udfordringer med Klubmodul 
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• 3 dommere vil gerne have en pause i 2021, så der er lidt en udfordring 
med at finde dommere til stævnerne. Ved Næstveds stævne i april var 
der en DKK-dommer med. Honoraret var kr. 980,00 for en weekend og 
det må vi jo så bare betale. Hvis det fremover bliver nødvendigt at be-
nytte dommere fra DKK kan det få alvorlige konsekvenser rent økono-
misk. 

• Fælles dommeruddannelse med DKK er i gang igen 
 

Uddannelsesudvalget 

• Se pkt. 6  
 

Dommerudvalget 

• Rikke er i gang med dommeruddannelsen og det foregår mest digitalt. 

• Der har været afholdt en dommeraspirantdag.  

• Der er 1 ny aspirant   
 
IGP 

• Der er planlagt B/C dag til august og måske også 2 prøver inden DM.  
 
Rally 

• Der er stadig kun 2 dommere + 1 aspirant til rådighed i 2021, så der er 
hårdt brug for assistance, eventuelt med en dommer udefra som så må 
betales af kredsen. 

 
Konkurrenceudvalg 

• Intet nyt, Hans fraværende 
 
Nordisk udvalg 

• Intet nyt, Karina fraværende 
 

8.  Eventuelt 

• Der er behov for ny projektor til kredsinstruktørerne. Steen har p.t. en 
på prøve og den ser god ud.  

• Der er kommet en ny kredsinstruktør fra Kreds 1. 

• Der har været lidt uro i nogle af lokalforeningerne. Steen og Betina har 
været ude et par gange, og det ser ud til at udfordringerne er løst  

• Anette stopper som formand for Uddannelsesudvalget når der er sam-
ling for kredsinstruktørerne den 15. juni. Tak til Anette for indsatsen i 
udvalget og kredsbestyrelsen.  

9.  Næste møde 
Dato for næste bestyrelsesmøde er ikke aftalt endnu 

 


