
  

Kredsrådsmøde Mandag d. 10/8 2020 kl. 19.00 – 21.30 

 

Referat 
 

1. Velkommen – Annette byder velkommen er rigtig glad for at endelig møde 
kredsen. 

2. Orientering ved  
a. Næstformand/sekretær – alle afbud skal være inden fredag morgen. 
b. Kredskassereren – Har hen over sommeren haft problemer med 

mail og adgang Klubmodul.  Gennemgik regnskabet 
c. Kredsformanden – Gennemgik medlemstal. HB-arbejdet er kommet 

i gang og strukturere HB arbejde og prøver at finde måde at HB bli-
ver hurtigere beslutninger. Kontaktperson for Nordisk udvalg samt 
Dommerudvalg i Klubmodul. 
Søg Covid19 midler der ligger derude. HB har sat sig ind i udkastet til 
den nye dyreværnslov og DcH gør ingen indsigelse. 

d. Agilityudvalg - Afbud 
e. BHU-udvalg - Afbud 
f. Dommerudvalg- Afbud 
g. Eftersøgningsudvalg – Afbud. Udvalget har pga Corona ikke haft no-

gen aktiviteter i år, vi har mange opkald på vagttelefonen både i 
kredsen og på landsplan, det har været Eftersøgerens egen valg om 
de vil påtage sig opgaven. Vi håber på at det bliver bedre og vi kan 

komme igang, men vi skal også tænke på smitterisikoen.  
h. Initiativudvalget – Vi arbejder og ønsker os ansøgninger fra lokalfor-

eningens projekter.  
i. Konkurrenceudvalg-Afbud 
j. Konsulentudvalg – 10 Konsulenter i kredsen snart 2 mere som skal 

til eksamen snart. Opfordrer til at kigge ude i klubberne om der er 
nye konsulentemner derude. Uddannet instruktør med 4 åre erfa-
ring. Brug konsulenterne i lokalforeningerne. Statistik medsendt. 

k. Rallyudvalg – Lige så stille er kommet i gang efter covid19. der har 
været afholdt 3 konkurrence. Der er enkelte begrænsinger til 19 red-
skaber grundet covid19. Rallymøde 8/10 Dorte genopstiller ikke til 
formad til udvalget.  

l. Uddannelsesudvalg – IGU er igang igen. Modul 3,4,5 bliver lagt sam-
men med 2021 hold. Familiehunde modul udsættes til 2021. No-
sework er et hit og der var mange tilmeldt så er kørt igennem i år. 
Kurser i kalenderen – i september og oktober.  

 

3. Er der nogen der har et punkt til evt.?  
a. Skiftende mødedage? 

 
4. Mødets tema  

a. Præsentation af nye udvalg – Kredsbestyrelsen ønsker at alle udvalg 

Møder 2020/21 
   
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 for-
håndstilmeldt med 2 per-
soner. Udvalgsmedlem-

mer skal tilmelde sig.  
 
Husk afbud til Maja så an-
tal kuverter passer.  
Uden afbud fremsendes 
regning til lokalforenin-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Kredsrådsmøder og 
Kredsbestyrelses møder 
afholdes i Rødding cen-
tret.  
 
Husk at holde øje med 
Kreds 4’s hjemmeside. 
 
www.dch-kreds4.dk 

http://www.dch-kreds4.dk/


  

er rep. Vi indstiller til to udvalg samt to udvalgsformænd; Noseworkudvalg Formand Tina 
Strunge, samt Nordiskudvalg Formand Torben Beck og nye medlemmer Louise Christensen 
DcH Esbjerg, Michael Nielsen DcH Esbjerg. 

b. Hjemmesiden- nye emailadr. Til udvalgsformændene - kredsmappen - Lorents 
c. Mediestrategi i kredsen – Maja. Alle lokalforening ønsker vi har Formand@ og kasser@ som 

mailadresser.  
d. Landsmødet bliver gennemført. Kom i god tid, indskrives ved 1 bord. Vejen Idrætcenter har 

helt styr på Covid19. Husk at bestille mad. Man kan ikke give sine stemmer til andre hvis 
man ikke møder op.  
 

5. Evt. 
a. Punkter til næste møde – ønsker fra salen. IGU betaling. 
b. Skiftende mødedage. Kredsrådet stemmer om det og stemmerne blev: mandage 18 rul-

lende 6 

c. Har vi mere tid, så har jeg en gruppe opgave. DcH konkurrenceprogram hvad er jeres hold-
ning – Kan det hedde noget andet.  

d. Nanna forslår at lave et udvalg i stedet for 2 til ET udvalg til DCH Konkurrenceprogram. Hun-
dens ABC – DcH Konkurrence – Lydighed - DcH Program –  

e. Et spørgsmål hvor mange dyrker konkurrence DcH Programmet i DcH. Kredsformanden 
fremlægger statistik på næste kredsrådsmøde. 

 
 

     1/8 Naturens dag i samarbejde med DCH Kreds 4. Det var hyggeligt. Der kom 2 familier. Det 
er ikke vores koncept og det gør vi ikke igen.  
 
 
 
 

 
 


