
Referat fra Kredsbestyrelsesmøde d. 4. januar 2021 på Teams.  
 

Kære kredsbestyrelse  
 
Afbud fra Uwe,  
Fremmødt; Dorte, HP, Lars, Tina, Lorents, Annette, Edel, Torben, Brian og Maja 
 
Dagsorden: 
 

 
• Punkter fra sidste møde? INGEN 

 
• Nyt fra Kredsformanden 

• Kredsgeneralforsamling. Udsat til 1/3 2021 Personvalg: Lars stopper. Maja 
Stopper. Tanker om at splitte Næstformand/sekr.  
Kan vi lægge dommerudvalg og KU sammen. Dommerudvalget er slet ikke 
afvisende for at sammenlægge de to udvalg. Edel har tænkt over det og takker 
nej. 

 Alle sup. er på valg hver år. AH og LJ tjekker op på dem.  
 

• Datoer i 2021 : 
 KB 1/3 2021 Kl 17.00  
 1/3 Kredsgeneralforsamling KL 19.00 
 14/6 Kredsrådsmøde kl 19.00 
 Kredsbestyrelsesmøde ikke fastlagt for 2021 
 25/10 Kredsrådsmøde kl.19.00 
• KB tanker om afholdelse; der et ønske fra flere at det skal være mere skærm 

møder. På den måde kan der også afholdes flere møder uden en øget 
omkostning. Men enkelte ønsker at det skal fortsætte med fysiske-møder. Så det 
må blive et mix. 

  
• KB’s holdning til Hoopers og andre nye hunde-discipliner. KB havde en god 

snak så Annette var klædt på til HB møder. 
• KB’s holdning til alternative mødeformer. Fuld opbakning til kreds4 

formandens forslag. 
 

• Kredskassereren 
• Status på økonomi - Et flot (corona-) regnskab 
• På baggrund af kredsen indestående kapital samt årets resultat forslår MO at IF 

skal modtage et tilskud fra kreds 4. Dette arbejdes der videre med.  
 

• Kredssekretæren 
• Intet 

 
• Udvalgene 

• Rallyudvalg dommer er lidt udfordret på dommergerninger i 2021. Man skal 
dømme x gange over 2 år for at opretholde sin dommergerning. Men der er 
mangel på konkurrencer og man vil ikke kunne nå dommergerninger. 



Rallyudvalget spørger til hvad KB tænker om dette. KB Det er et problem som vi 
skal fokus på. AH tager den op i HB. 

• Har vi nyuddannede som skal inviteres med til generalforsamling - der er 2 nye 
konsulenter og 4 kredsinstruktører der skal inviteres med. 

• Hvordan ser 2021 ud? 
• AH har brug at holde et akut møde indimellem og vil her indkalde KB med kort 

varsel.  
 
 

• Evt. intet 
 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
DcH Kreds 4 

Maja Oxholm 


