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Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV 

HUND I DcH 

.Vejen 8/6 2020 

Referat kredsbestyrelses møde Kreds 4  

Mandag d 8/6 2020  
 
Deltagere Brian, Dorthe, Edel, Eric, Pernille, HP, Stella, Annette, Lorents, Maja 
 
Deltog ikke. Lars, Afbud Olau 

 

 

Dagsorden: 

❖ Nyt fra Kredsformanden. 

➢ Forslag til ny dagsorden. KB godkender ny dagsorden. 

➢ Hvis et medlem ønsker at fortryde sit medlemskab, kan de så få penge-

ne. 

➢ Vi mangler referaterne fra AG udvalget 

➢ Har været til sit første HBmøde. 

➢ HB kontakt i dommerudvalget og i Nordisk udvalg. 

➢ Kontakt med lokalforeningen. Jeg mangler kontakt til lokalforeninger-

ne, Hurtigt. Hvilke form, skal jeg gøre det, clubmodul eller andet fo-

rum og det tager vi på næste KR. 

➢ Lorents og Annette er i gang med at forme den nye hjemmeside. De har 

fået hjælp af HB webmaster. 

➢ Alle bestyrelsesmedlemmer har modtaget et link. Den skal i logge på 

så vi kan kommunikere sammen gennem Club modul 

➢ En af de nærmeste dage kommer der et spøreskema ud og den skal be-

svare hurtigst mulig. 

➢ Elektroniske dommersedler, intet besluttet men der arbejdes på det. 

Det bliver ikke i 2020 

➢ Medlemstallene i lokalforeninger. Er der foreninger der er luknings-

truet? Kreds 4 er den kreds der har flest små foreninger. 

➢ Friluftrådet vil gerne at vi tagger mere jo mere vi gør det kan vi være 

heldige at få tilføjet flere midler. Bestil matrialer, søg fond Med på KR. 

➢ 1/8 har Kreds 4 et arg. Sammen med Frilustrådet. Der sendes ud om 

dette i den kommende uge.  

➢ Nye udvalg i KB. Nosework og Nordisk 

➢ Åbning af Kreds 4 

➢ Landsmøde 2020. HB fremsender dato. 

➢ DM i Vejen 2021 

➢ Nordisk DM i kreds 4 2022. Kredsen mangler en værts by. 

 

❖ Kredskasseren 

➢ Vil overgå til clubmodul regnskab fra 2021 

➢ Gennemgang af regnskab dagsdato. 

➢ Kredsmappen skal opdateres og det er jeg i gang med. Det skal ligge 

Møder 2020/21 
   
NY  Kredsrådsmøde  
Mandag d. 10/8 2020 
-Alle lokalforeninger  
 
FU Budgetmøde 
Mandag d 7/9 2020 
-Kun FU (4 personer til 
aftensmad kl 17) 
 
Kredsbestyrelsesmøde  
Mandag d. 14/9 2020 
-Kredsbestyrelsen 
  
Kredsrådsmøde  
Mandag d. 19/10 2020 
-Alle lokalforeninger 
  
Kredsbestyrelsesmøde  
Mandag d. 11/1 2021 
-Kredsbestyrelsen 
  
Kreds GF 2021                  
Mandag d. 15/2 2021 
-Alle lokaleforeninger 
 

Alle lokalforinger 
er forhåndstil-
meldt med 2 per-
soner. Udvalgs-
medlemmer skal 
tilmelde sig.  
 
Husk afbud til 
Maja så antal ku-
verter passer.  
Uden afbud frem-
sendes regning til 

lokalforeningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Kredsrådsmøder og 
Kredsbestyrelses møder 
afholdes i Rødding 
centret.  
 
Husk at holde øje med 
Kreds 4’s hjemmeside. 
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klar til FU mødes i Sept.  

❖ Udvalg 

➢ Rallyudvalg har arbejdet med en foresp. Til en junoir klasse.  

➢ Dommer har udskudt prøv og det betyder et år mere i dommer uddannelse. Grundet DM 

2021 vil der i 2021 være 2 dommer sytem. 1 Dommer flytter fra kredsen og derved nu kun 

14 dommere. Glæder os til konkurrence i juli. 

➢ BHU det er meget dødt. Interessen er ikke så stor pt. KB Skabe mere fokus om BHU på FB 

og hjemmesiden.  

➢ Nordisk vil KB stætte fokus på. 

➢ Nosework vil KB sætte fokus på.  

➢ Uddannelsesudvalg, fik 4 nye kreds instruktøren over skype for et par uger siden. 6 IGUmo-

duler er vi bagud med moduler grundet covid19 Tordag afholder udvalsmøde 11/6 

➢ Agility. Der afholdes føste efter covid er sidst i juni. Dommer asp er sat på standby grundet 

covid19. 

❖ Evt. 

➢ intet 

 

 

 
 
Med venlig hilsen 
 
DcH Kreds 4 

Maja Oxholm 
Næstformand 
Gamstvej 24 
6600 Vejen 
28781711 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 


