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DATO 27. oktober 2021 

STED Chr. VI's Overdrevskro 

DELTAGERE Steen Andersen, Josefine Sachs, Erik Danielsen, Rikke Christophersen 
Bent Blom, Louise Østengaard, Jesper Johansen, Karina Andersen, 
Charlotte Johansen, Hans Devantier og Karin Nielsen (Ref.) 

FRAVÆRENDE Joanne Colding Pedersen 

 

•  Nyt fra formanden 
 

• Der er ikke noget nyt, andet end at formanden nu er 
blevet færdig som lydighedsdommer.  

 

•  Reklame på hjemmesiden 

• Der er kommet en henvendelse fra et eksterne firma 
om at få en reklame på vores hjemmeside. Vi havde 
en god debat for og imod og endte med en afstem-
ning hvor 4 stemte imod og 5 stemte for.  

 

•  Velkommen til ny formand for uddannelsesudvalget 
 

• Udvalget har konstitueret sig med Charlotte Johan-
sen som formand. Joan Andersen og Christian 
Zahle Madsen er de 2 andre medlemmer at udval-
get. Steen deltager indtil nytår.  

 

•  Tidsfrister for tilmelding til uddannelsen 

• Charlotte vil gerne have mere realistiske tilmeldings-
frister, det skulle gerne munde ud i at der bliver lidt 
mere tid fra tilmelding til man skal møde på de en-
kelte moduler.  

 

• Der har været en folder på vores hjemmeside, som 
beskriver forløbet. Den skal opdateres.  

 

5. Uddannelsesudvalgets rolle 

• Udvalget vil arbejde på at blive mere synlige, herunder 
med et nyhedsbrev hvert kvartal.  
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• Kredsen Facebook side er ofte blevet brugt til diverse 
spørgsmål om uddannelse. Det er ikke meningen at Fa-
cebook skal bruges til den slags ligesom og spørgsmå-
lene vil ikke blive besvaret på Facebook. Er der spørgs-
mål omkring uddannelse så kontakt udvalget på mail. 
Prøv også at kigge på kredsens hjemmeside (Klubmo-
dul), hvor de enkelte kurser vil være lagt op som events.  

 

• Kassereren mangler at sende regninger til lokalforenin-
gerne for Nose Work-overbygningen. Steen sender li-
sten til Erik/Josefine så lokalforeningerne kan blive fak-
tureret.  

 

• Kredsinstruktørerne har, med undtagelse af nogle få, 
sendt bilag til kassereren.  

 

6. DM 2021 
 

• Karina var rigtig ærgerlig over at man ikke har mulighed 
for at se hundene arbejde i f.eks. eftersøgning, felt og på 
sporet. Det eneste man kan får lov til at kigge på er stue-
dressuren. Det er ikke noget arrangørerne bestemmer 
og Rikke vil tage det med til det kommende dommerse-
minar.  Vi vil også opfordre til at man ved konkurrencer 
ude omkring i lokalforeningerne sørger for at man kan 
have tilskuere i området hvor der konkurreres.  

 

• Forplejningen kunne være bedre, det var ikke muligt af få 
noget at spise og drikke før langt op ad formiddagen. Det 
kan gøres bedre.  

 

7. Projektorer til kredsinstruktører 
 

• Steen har fundet en god løsning, og der var opbakning til 
at indkøbe dem.  

 

8. Haslev’s ansøgning om tilskud til DM-tur 
 

Steen og Hans deltog som medlemmer af DcH Haslev ikke i 
diskussionen.  
 

• Der var enighed om at vi ikke vil give tilskud til turen. Vi 
mener ikke at det er kredsens opgave at betale for en så 
stor delegation. De har tidligere søgt om et tilskud hvor 
der også blevet givet et afslag.  
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Vil man søge om tilskud til noget skal det ske før man 
går i gang.   

 

9. Initiativfonden 
 

• Der er mange penge til rådighed og der er mange projek- 
       ter i gang.  

10. Agriakurser 
 

• Kredsens kursus i foreningsudvikling er den 27. og 28. 
november. 
Vi talte i den forbindelse om kurser i Klubmodul, og der 
er stadig behov for mere uddannelse i det. Steen vil for-
søge at få en Klubmodul-konsulent med også.  
 

• Kredsbestyrelsen deltager i det omfang man har mulig-
hed for det.  

 

11. Kan vi gøre noget for ungdommen i kredsen 
 

•  Uddannelsesudvalget vil gerne tage opgaven. 
 

12. Udvalgene har ordet 
 
Rally: 
Louise spurgte om det var muligt at kombinere hundeførermærker 
f.eks. DcH programmet og rally. Det kan man ikke iflg. Hans De-
vantier, hundeførermærkerne følger disciplinen. Reglerne for hun-
deførermærker kan ses her https://dch-kreds6.dk/cms/ClubDcH-
Kreds6/ClubImages/Konkurrence%20udvalget/hundefoerm.pdf.pdf 
 
IGP: 
Der arbejdes på at få en konkurrence i foråret 2022. Når man ved  
lidt  mere om hvornår det bliver skal Hans informeres så den sam 
lede plan over kredsens konkurrencer kan blive opdateret. Der ar 
bejdes også på at få gang i prøver og efteruddannelse.  
 
Nordisk 
Der er en Nordisk konkurrence i januar 2022 og man er nødt til at  
få dommere udefra. Ansøgning om tilskud sendes til Steen. Fælles 
træninger er startet op igen.  
                        
Agility:       
Der er 4 nye DcH/DKK dommere og 1 dommer er stoppet. Det er 
aftalt mellem DKK og DcH at hvis konkurrencen er slået op i Klub-
modul så er der intet honorar til DKK dommere, og det er alle dom-
mere informeret om.  

https://dch-kreds6.dk/cms/ClubDcHKreds6/ClubImages/Konkurrence%20udvalget/hundefoerm.pdf.pdf
https://dch-kreds6.dk/cms/ClubDcHKreds6/ClubImages/Konkurrence%20udvalget/hundefoerm.pdf.pdf
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Der arbejdes med at få lavet en dommeruddannelse for Hoopers. 
Der afholdes et møde med kredsens agilityfolk senere på året og 
det er så håbet at nogen vil melde sig til hjælpe til med Hoopers.  

 
Dommer:   
Der er p.t. en aspirant og der er brug for flere. Dommercentralen li-
der også under manglen på nye dommere, det kniber med at få 
dækket konkurrencerne i 2022 og det kan komme på tale at aflyse 
konkurrencer på grund af dommermangel.  
 
Konkurrence: 
Konkurrenceplanen for 2022 er på plads. Der har været lidt snak i 
krogene om at A-konkurrencerne ligger tæt. De ligger med de da-
toer som lokalforeningerne selv har budt ind med.  
 

 
13.  

Regnskab: 
Erik Danielsen havde medbragt regnskab pr. 26.10.2021 og gen-
nemgik tallene. 
 
Steen har fået brev fra banken om at der stadig mangler informa-
tion om nogle af bestyrelsens medlemmer. Steen kontakter til be-
rørte.  Vi bliver i den forbindelse nødt til at kigge vores vedtægter 
efter så det klart fremgår hvem der tegner Kreds 6, således at ikke 
alle skal godkende alt.  
 
Det blev aftalt at Erik fortsætter med at lave regnskabet året ud, så-
ledes at Josefine ikke skal i gang med Klubmodul midt i et regn-
skabsår  
 

14.  Eventult 
 
Intet, mødet afsluttet.  

 


