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

Afbud fra Maja, Lars, Stella, Dorte, Olav og BHU. 

 

 Godkendelse af referat fra sidste møde ?  

▪ KB godkender referatet inden den sendes ud. 

 

 Punkter fra sidste møde?  

▪ Der efterspørges referater fra LAU.  

 

 Udvalgene 

o Agility.  

▪ Kredsmøde i ag i Ribe i oktober. HPD skærer ned på 

sine personlige aktiviter  

▪ Intet nyt ang. dommeraspiranten. HPD følger op på sa-

gen. 

o Uddannelsesudvalget.  

▪ Lea Nor arrangement i Ribe. Brigselskursus og BAT 

kursus på trapperne.  

▪ IGU kører efter planen. Vi tilstræber at kører grundmo-

dulerne igennem tidligere på året. HO kursus 6-7/3 

2021.  

▪ Pernille tager kontakt til formændene ang. Kontakt til 

A-E instruktørerne. Evt. dommerkursus. 

o Nordisk Udvalg. Har ikke afholdt møde. 

o Rally-lydighed - udgår 

o Konkurrenceudvalget - udgår 

o Dommerudvalget.  

▪ Dommerprøven er udsat i år.  

▪ Har afholdt en dommeraften for nogle lokalforeninger 

med 16 deltagere. Kredsens dommeraspirant deltog. 

Ang lign. arrangementer rundt om i kredse, kan aspiran-

ten og dommerudvalget, komme ud i de forskellige lo-

kal klubber og dømme på en trænings aften. Hvis klub-

berne har lyst. Det ligger på lørdage.  

▪ Vi har brug for at få flere dommere uddannet. Vi bliver 

nødt til at tage hensyn til/aflyse konkurrencer pga. dom-

mermangel. Vi tænker over om antallet af konkurrencer 

skal afspejle antallet af dommere og hundefører.  

▪ Intro-aften for alle interesserede i dommer-jobbet afhol-

des d. 2/11 2020 kl. 19 i Jels. Tilmelding til Edel.  

o Konsulentudvalget.  

▪ Er tiden moden til en kreds-instruktør-temaafte/uddan-

nelse af instruktører ang. adfærd? 

▪ Udvalget har holdt møde.  

Møder 2020/21 
   
  
  
Ny Kredsbestyrelsesmøde 
Mandag d. 8/6 2020 
-Kredsbestyrelsen 
  
 Kredsrådsmøde Aflyst 
Mandag d. 8/6 2020 
-Alle lokalforeninger 
   
FU Budgetmøde 
Mandag d 7/9 2020 
-Kun FU (4 personer til af-
tensmad 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 cen-
tret.  
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▪ 2 aspiranter bliver færdige i år. En erfaren konsulent er stop-

pet. Nye interesserede kan henvende sig hos kredskonsulenten Brian.  

▪ Udvalget er udfordret af at listerne med indberetningerne ikke er ensartet.  

▪ 29. november mødes kredsens konsulenter til efteruddannelse. I starten af 

2021 tilbydes konsulenterne efteruddannelse. Der er gang i foredragsafte-

nerne i enkelte klubber. 

o Eftersøgningsudvalget - udgår 

o Nosework udvalget 

▪ Har ikke endeligt sat sit hold. Tina har (måske) takket ja til at være med i 

Landsudvalget. Tina deltager i et møde d. 26/9. 

 

 Kredssekretæren - udgår 

 

 Kredskassereren 

o Status på økonomi og godkendelse af budget for 2021. Vi har valgt at overføre en 

stor del af overskudet i 2020 til uddannelse i 2021. 

 

 Nyt fra Kredsformanden 

o Siden sidst 

▪ Eric ønsker at stoppe.  

▪ Kredsbestyrelsn godkender Uwe Petersen fra Åbenrå. 

o Hvad arbejder kredsformanden med lige nu?  

▪ Gruppearbejde om betalte instruktører, foreningsudviklings kurser,  

▪ Pt. 16 klubber har meldt tilbage på til Klubmodulkursus d. 3/10.  

 Punkter til næste møde?  

o  Efteruddannelse af E-A instruktører. 

 

 

 Evt. 

o Edel tager det op på næste kresrådsmøde 

o Kort gennemgang af Klubmodul for udvalgene 

• Hvordan lægger man events i kalenderen 

• Hvordan bruger man mailsystemet/hold. 

 

 

 

Ref/ 

Annette Höft 

 

 


