
Til Lokalforeningerne i Kreds 4 

Skal - skal ikke - skal - skal ikke 

Ansvarlig - uansvarlig - ansvarligt - uansvarligt - 

Vigtigt - uvigtigt - vigtigt - uvigtigt -  

Disse ord har fyldt mit hoved de sidste dage men heldigvis er jeg og FU ikke alene. Så 

jeg har kunnet ringe og spørge kloge mennesker i Kreds 4. Tak for jeres altid ærlige og 

hjælpsomme svar. 

 

Beslutningen er at KREDSRÅDSMØDET D. 19. oktober er AFLYST. 

 

Vi skal ikke mødes og være uansvarlige, så vigtige er det møde ikke. I skal bruge jeres 

tid og fokus hjemme i klubberne. 

 

Kontakt endelig kredsbestyrelsen hvis der måtte være spørgsmål. 

 

Jeg har skrevet en lille opdate... 

 
 Velkommen   

▪ DcH Broager har haft jubilæum. Kredskasseren deltog og overrakte klubben en gave 
fra Kredsen. Det forlyder at det var en rigtig god dag og at alle hyggede sig med de 
aktiviteter klubben havde arrangeret. Stort tillykke til jer. 
 

 Orientering ved   
o Næstformand/sekretær  

▪ Intet nyt pt. 
 

o Kredskassereren  
▪ Regnskabet og budget for 2021 får I tilsendt fra Lorents. 
▪ Vi havde d. 3.okt. en Klubmoduldag med regnskab som tema. Det var en god dag 

og vi har fået lutter gode tilbagemeldinger. Der lejlighed for at stille alle de 
spørgsmål som vi bølver rundt med hjemme i klubberne. 

▪ FU har valgt at overføre overskuddet fra 2020 til uddannelse og foreningsudvikling i 
2021. 

 
o Kredsformanden  

▪  Jeg forsøger at bevare kontakten til klubberne og medlemmerne bedst muligt. Det 
er svært og det skulle ikke være sådan her. Jeg har brug for at se jer og mærke den 
opbakning som er hele min drivkraft, men sådan er det ikke og så må vi få det 
bedste ud af situationen. Brug mig, involver mig og spørg mig alt det I kan komme 
til det.  

▪ Jeg var ”dommeraspirant” ved færdselsprøven i Esbjerg. Det var rigtigt spændende. 
▪ Jeg kører til Rallykonkurrence i Vejen d. 10/10, deltager i DcH Tønders naturtur d. 

17/10 og igen som ”dommeraspirant” til en nordisk konkurrence d. 15/11 i Esbjerg. 
▪ I november deltager jeg i møder med dommerudvalget, HB-møder og slutter 2020 

af med en fest for nye kredsinstruktører. Altså hvis det ikke aflyses det hele      
▪ I HB er gruppearbejdet med at kigge på ”aflønning” af instruktører gået i gang. Det 

giver gode diskussioner og læring med på vejen. 
▪ Glædeligt at der i kredsen er flere medlemmer som kan fejre deres 25års jubilæum.  

  



o Agilityudvalg  
▪ Husk kredsmøde i agilityudvalget d. 12. oktober.  
▪ Vores aspirant i agility er desværre nødt til at stoppe sin dommeruddannelse.  

 
o BHU-udvalg  
 
o Dommerudvalg 

▪ Husk inspirationsmødet d. 2. november. 
 

o Eftersøgningsudvalg  
 
o Initiativudvalget  
 
o Konkurrenceudvalg 

▪ Send jeres konkurrencedatoer for 2021 til Lars snarest. Tænk A-E konkurrencer ind i 
jeres planlægning. Måske kunne to klubber hjælpes ad? 
 

o Konsulentudvalg  
▪ Efteruddannelse for kredsens konsulenter d. 29. november. 
▪ Kreds 4 har fået to nye konsulenter. Velkommen til Sølvi, DcH Tønder og Tina fra 

DcH Varde. 
 

o Rallyudvalg  
▪ Husk kredsmødet i Rallyudvalget. 

 
o Uddannelsesudvalg 

▪ IGU kører efter planen. 
▪ Lea Nor-, Bringels- og BAT kursus er afholdt med stor succes. 
▪ Ho-kurset afholdes d. 6-7. marts 2021. 
▪ Kredsmøde for kredsinstruktører d. 9. oktober. 

 
o Nordisk Udvalg 

 
o Nosework udvalg 

▪ Tina er indstillet som medlem i LNWU i HB. 
 

 
 

Dette er en kort opdatering af hvad der sker.  
 
Alle udvalgt arbejder godt og gør sig gode og relevante tanker. Jeg har kun lige nævnt det 

mest nødvendige. Men tøv aldrig med at kontakte dem og spørge ind eller give en hånd 

med       
 

Jeg glæder mig virkelig til vi kan ses og jeg igen kan sætte jer i gang med at diskutere og videns dele. 

Pas rigtig godt på hinanden, sprit af, hold afstand men gør også det vi er bedst til.  

Vi samler hunde og mennesker om træning, samvær og naturlivet.  


