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DATO 24. februar 2021 

STED Virtuelt  

DELTAGERE Steen Andersen, Bettina Prühs, Karina Andersen, Rikke Christophersen, 
Bent Blom, Hans Devantier, Louise Østengaard, Anette Knudsen, Jesper 
Johansen og Karin Nielsen (Ref.) 

FRAVÆRENDE Erik Danielsen (tekniske problemer med Teams) 

 

1.  Formanden har ordet 

• Steen havde inden mødet fremsendt et udkast til et nyhedsbrev fra 
Landsforeningen, og indholdet blev diskuteret, specielt i forhold til de 
restriktioner som kort før mødets start var fremkommet på et presse-
møde med statsministeren. Nyhedsbrev vil blive udsendt fra Sekretaria-
tet hurtigst muligt med de nyeste retningslinjer.  Anette påpegede at det 
er vigtigt at hver lokalforening også holder øje med både lokale og regi-
onale retningslinjer, der kan være forskelle i de enkelte kommuner.  

 

• Der har været afholdt 2 HB-møder samt et budgetmøde for formæn-
dene for landsudvalgene. Landsudvalgene er blevet bedt om at skære 
deres budgetter med 5% og skulle derfor fremlægge reviderede budget-
ter. Nedskæringen i budgettet skal ses i lyset af, at en gennemgang af 
tidligere års budgetter har afsløret, at der rent faktisk har været budget-
teret med langt mere end det faktiske forbrug har vist sig at være.  I 
2020 har man af gode grunde ikke brugt så mange penge som der var 
budgetteret med, og derfor er der ca. 1,1 mio. kr. i ’overskud. Fra  
landsudvalgene er der kommet en masse gode forslag til hvad disse 
penge kan bruges til. HB ser gerne at pengene kommer tilbage til lokal-
afdelinger for at blive brugt så lokalt som muligt. Der kommer mere 
herom i et senere referat fra HB møder.  

 

• Betalte instruktører har været drøftet på HB-møder, uden at man har 
besluttet noget, men der kommer et forslag på Landsmødet.  
 

• Der er flere forskellige arbejdsgrupper i gang, en arbejder med DcH’s 
værdier, en anden arbejder med kontaktpersonernes rolle (HB-medlem-
merne er kontaktperson for et eller flere landsudvalg). Der er også en 
gruppe som stadig kigger på om DcH Programmet skal have nyt navn.  
Der har endvidere  været arbejdet på et spørgeskema i forbindelse med 
kurserne i Klubmodul, men da kurserne ikke kunne gennemføres på 
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grund af Coronas-situationen, har arbejdet med spørgeskemaet ligget 
stille.  
 

• Der er udarbejdet en ny retningslinje for hvordan DcH kan indarbejde 
nye programmer, senest har man fået en officiel henvendelse omkring 
Hoopers. Årbogen bliver opdateret og det vil også blive præsenteret på 
Landsmødet.  

 

• Steen har haft en snak med en mulig kandidat til næstformandsposten i 
Kreds 6. Vedkommende vil gerne være den, der tager sig at de opgaver 
hvor Kredsen kan bidrage med noget i forbindelse med større arrange-
menter (dyrskuer, Store Hestedag etc.). Det kunne være rart at få et 
overblik over hvad er egentlig er at arrangement hvor vi med fordel 
kunne være repræsenteret. Det er også noget HB har kigget på, og det 
kan være at vi kan få et økonomisk tilskud til det.  
 

• Kredsens konto Danske Bank er, efter et meget lidt foreningsvenligt for-
løb, lukket og indestående er overført til Nordea. Hjemmesiden er opda-
teret med nyt kontonummer. Når der er valgt ny kredskasserer på gene-
ralforsamlingen, vil det videre forløb blive afklaret.    

 

2.  Næstformanden har ordet 

• Intet nyt 

 
3.  Kassereren har ordet 

• Erik havde inden mødet oplyst at næsten alle lokalforeninger har betalt 
deres kredskontingent, der mangler kun et par stykker.  

 

4.  Afvikling af konkurrencer og konkurrenceplan  

• Situationen ligner lidt det vi så i 2020, der kommer aflysninger ind og vi 
har stadig en stor udfordring med den snarlige E-turnering.  Næstved 
har hjulpet rigtigt meget til og det skal de have en stor tak for.  Det er 
sporarealer, der er udfordringen.  

 

• En lokalforening ville gerne have deltagerbegrænsning, men i Kreds 6 
er det på et septembermøde for et par år siden besluttet, at vi ikke tilla-
der det, og man har derfor besluttet at konkurrence udbydes på normal 
vis og bliver så afholdt som en drive in konkurrence.  

 

• En anden lokalforening vil gerne helt aflyse fordi man formentlig ikke 
har adgang til deres klubhus og derfor ikke ville kunne have f.eks. en 
beregner siddende. Det er aftalt med lokalforeningen at man lige ser ti-
den lidt an, konkurrencen skal afholdes 18. april 2021, så der kan være 
indført ændringer til de nuværende restriktioner.  
 

• Vi talte lidt om hvor mange deltagere, der skal være for at en konkur-
rence gennemføres.  Så vidt muligt skal alle konkurrencer gennemføres 
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uanset deltagerantallet fordi vi er nødt til at få gang i konkurrencerne 
igen, og så må vi senere finde ud af om der er nogen lokalforeninger 
der har behov for et økonomisk tilskud.  
 

• Klubmodul kræver at man indtaster et max. antal deltagere og man kan 
ad den vej få indsneget en deltagerbegrænsning, men vi må holde fast i 
at vi ikke vil have deltagerbegrænsning og derfor henstiller vi til lokalfor-
eningerne at man angiver et maks. antal der er stort nok, f.eks. 100. 
Skulle man som lokalt konkurrenceudvalg komme i en situation at ’lof-
tet’ er nået, så ret tallet op.  Hvis man har oprettet event’en med mulig-
hed for en venteliste, så tjek om ventelisten kommer i spil også, f.eks-
når der hentes data til beregnerprogrammet. Deltagerbegrænsning er 
blevet tilladt på landsplan i agility, Det er det desuden besluttet at man 
også gerne må undlade at udbyde alle klasser i agility. For rally er der i 
2021 oprettet konkurrencer med deltagerbegrænsning på grund af 
dommermangel, men det forventes ikke at have nogen praktisk betyd-
ning, i 2020 var der slet ikke tilmeldt 25 til nogen af konkurrencerne.  

 

5.  Budget for Eftersøgningstjenesten 

• Der er fremsendt en ansøgning om budget fra Eftersøgningstjenesten i 
Kreds 6. Det beror sikkert på en misforståelse idet flere af posterne 
skal betales af landsforeningen. Steen har bedt om at man kigger på 
det igen og får fordelt posterne mellem kreds og landsforening.  
 
Bestyrelsen drøftede herefter om der generelt fremover skal indsendes 
budgetter fra alle udvalg for på forkant at få et overblik over hvor man 
påtænker at bruge penge. Hvornår og hvordan det skal være, vil blive 
drøftet på et senere bestyrelsesmøde.   

 

6.  Udvalgene har ordet 
 
Agility 

Intet nyt.  
 

Uddannelsesudvalget 
Afventer stadig genåbning af klubhuse, uddannelse kan ikke starte op 
så længe klubhuse ikke må benyttes. Afventer også datoer fra landsud-
dannelsesudvalget så det kan sikres, at der ikke planlægges kredsud-
dannelse på samme datoer hvor der er landsuddannelse.  
 

Dommerudvalget 
Dommeraspiranter starter op nu, og i den forbindelse er det vigtigt at 
være opmærksom på at selvom man som lokalforening har bestilt dom-
mere og også fået dem tildelt, så kommer der altså også en gang imel-
lem aspiranter med ud for at de kan få erfaring. 
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Efteruddannelse er i støbeskeen, det bliver startet op som noget video-
materiale, man skal kigge på.  
 
Rikke mangler tilsyneladende nogle rettigheder i Klubmodul, Steen kig-
ger på det.  
 
Teoretisk kan man som dommer komme i en situation hvor forsam-
lingsloftet overskrides, og i sådanne tilfælde vil både dommer og den 
forening, der afholder konkurrence, kunne idømmes en bøde, og den 
afholdende forenings vil være væsentlig større end dommerens.  

 
IGP 

Der er ikke sket noget siden sidst, men med genåbningen pr. 24. fe-
bruar er der chance for at komme i gang med fællestræninger igen.   
Når/hvis der kommer gang i fællestræningerne er det vigtigt at man ta-
ger såvel lokale som regionale restriktioner i betragtninger og man skal 
selvfølgelig bruge sin sunde fornuft. Er der lokale forhold der siger at 
man ikke må overskride f.eks. en kommunegrænse, så bliv hjemme. 
Tjek også coronasmitte.dk hvor man kan finde information om hvilke re-
striktioner, der er i de enkelte kommuner. Desuden skal man naturligvis 
altid følge de regler, der er udstukket af vores regering, hvilket også af-
spejler sig i de regler vi har fået fra landsforeningen.  

 
Rally 

Der er ikke så meget nyt. Der er kun 2 dommere til rådighed i 2021. 
Roskilde tager SM.  

 
Konkurrenceudvalg 

Hovedparten er allerede drøftet under pkt. 4.  
 
Der mangler stadig en vært til SM i B-klassen.  
Helsingør har flyttet deres A-konkurrence fra den 5. til den 4. septem-
ber.  
 
Opdateret konkurrenceplan er sendt ud til lokalforeningerne og den 
sendes også ud til dommerne i DcH-programmet med besked om at de 
skal melde ind til dommercentralen, hvis de ikke allerede har gjort det.  

 
Nordisk udvalg 

Karina har hjulpet 2 grupper i gang i Nivå, en sporgruppe og en runde-
ringsgruppe. med nordisk arbejde.  
 
Derudover er der lavet aftale med en instruktør vedr. figurant arbejde i  
Skydd, det bliver formentlig i slutningen af marts. Der er lidt uklarhed 
om hvor Skydd egentlig hører til, er det Nordisk eller IGP. Karina afkla-
rer det med landsudvalget. I Kreds 6 har det altid været Nordisk, der 
har beskæftiget sig med det.  

https://d.docs.live.net/04d5fa77e2364285/coronasmitte.dk
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Karina skal også i gang med at få fællestræningerne i gang igen.  

 

7.  Kredsgeneralforsamling og vedtægter 
Kredsgeneralforsamlingen er udskudt indtil vi må mødes, også selvom for-
samlingsforbuddet tillader at vi kan mødes indendørs.  
 
Kredsens vedtægter indeholder i øjeblikket ikke noget om hvem der tegner 
kredsbestyrelse. Det er noget som specielt banker kræver at kunne se, så 
det skal rettes til. Vi drøftede hvordan en vedtægtsændring skal se ud, og 
Steen laver et forslag.  

 

8.  Eventuelt 
Karin spurgte om der på nuværende tidspunkt er kommet nogen forslag til 
drøftelse på det kommende landsmøde. P.t. er der kommet et forslag for 
Initiativfonden, der skal sikre at der kommer flere penge til dem, og der-
med kan komme lokalforeninger til gode. 
 
Der vil også komme et forslag til vedtægtsændringer omkring tidsfrister.  
 
Kredsen skal på førstkommende kredsgeneralforsamling vælge både ny 
næstformand og kasserer, og da vi gerne vil have nogle kandidater, kom-
mer begge ’jobopslag’ kommer ud på Facebook, vel vidende at det ikke er 
kredsens officielle måde at kommunikere med medlemmerne på, men lige 
præcis her giver det mening at gøre det. Vores gamle model med at abon-
nere på et nyhedsbrev fungerer ikke efter vi har fået Klubmodul.  
 

9.  Næste møde 
Dato for næste bestyrelsesmøde er ikke aftalt endnu, vi afventer udviklin-
gen i restriktionerne. Det samme er gældende for afvikling af kredsgene-
ralforsamlingen. 

 


