Kredsbestyrelsesmøde 17. september 2021
Dagsorden
1. Nyt fra formanden
- Da formanden har haft længere orlov, er der en del opdatering fra
hendes mailbox som alle blev informeret omkring:
i.
Lise er tilbage fra orlov og klar på posten igen.
ii.
DcH Magasinet udkom med nogle klager omkring en artikel. Der er ro på sagen
nu, og Magasinet gør det godt rundt omkring i kredsen.
iii.
Jette fra Redaktionen ønsker flere artikler til DcH Bladet. Det kan omhandle
alverdens af det hundearbejde der laves i kredsen og kan skrives af alle fra
hvalpehold til konkurrencetræning.
iv.
På Landsmødet blev vores jubilar Helle Troelsen hyldet for 25 år som
kredsinstruktør. Kæmpe stort tillykke og tak for alt det arbejde du har lagt indtil
nu.
v.
Vi manglede en håndfuld lokalforeningsformænd til Landsmødet. De havde
tilmeldt, men dukkede ikke op og meldte ikke fra. Lise ønsker afbud hvis man
bliver forhindret.
vi.
Vi fik en opdatering på de poster der var på valg til Landsmødet. Alle posterne
kan også findes i referatet fra Landsmødet.
vii.
Lise gennemgik hendes poster i forbindelse med HB. Hun er en del af
mediegruppen, hvor hun arbejder hovedsageligt med Facebooksiden. Hun er
også bindeled til Ungdomsudvalget og Uddannelsesudvalget.
viii.
DM står for døren og i kreds 2 har vi 84 deltagere med i 12 forskellige klasser.
ix.
Der er indgået et samarbejde med DogCoach der giver alle medlemmer 10% på
deres tøj. Der er sendt information ud til lokalforeningerne herom.
x.
Hoopers er kommet ind under Agilityudvalget og arbejdet er godt i gang.
xi.
Foreningsudviklingskurset bliver udskudt til efter nytår. Der kommer snarest en
dato. Vi ønsker stor opbakning fra lokalforeningsformændene, da det er et stort
spadestik til et godt samarbejde.
xii.
Lise vil gerne kontakte kredseftersøgerne for at høre hvad der rører sig og for et
tættere samarbejde. Annette C melder sig til denne opgave.
xiii.
Lise har kontaktet kredskontakterne inden for Nordisk og rally. Vi ønsker også
kontakter inden for de andre sportsgrene for et godt samarbejde og fremtidige
kurser. Giv endelig lyd, hvis du eller en du kender, er en oplagt kandidat.
xiv.
Der skal fokus på vores sponsorer. Derfor skal der være logo fra Friluftrådet,
Agria samt DogCoach på alle lokalforenings hjemmesider. Dette skal
lokalforeningerne selv gå ind og opdatere snarest.
xv.
Ros til uddannelsesudvalget for en flot grunduddannelse der er i gang lige nu.
Lise deltager selv på uddannelsen, men er også glad for
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muligheden for at se hvad vi tilbyder i kredsen.
2. Nyt fra dommerudvalget
- Intet nyt
3. Nyt fra uddannelsesudvalget
- Aspiranterne er halvvejs på grunduddannelsen. Der er 15 deltagere og det går rigtig
godt.
4. Forventningsafstemning
- Kredsbestyrelsen har gennemgået vores forventninger til hinanden. De er udarbejdet
og bliver en del af kredsbestyrelsens styrelsesvedtægter.
5. Gennemgang af styrelsesvedtægter
- Styrelsesvedtægterne er gennemgået og sendes til godkendelse i kredsbestyrelsen.
- Efter godkendelse vil de lægges på hjemmesiden.
- Vi udarbejder en ’Gør det let’ om kredsbestyrelsens opgaver til hjemmesiden.
6. Kredsrådsmøde 12. oktober
- Hvem er kredsrådet? Anette B kender ikke sammensætningen og den gennemgås
derfor:
i.
Består af to repræsentanter pr. lokalforening (ofte formand + et
bestyrelsesmedlem)
ii.
Deltagere fra landsudvalg
iii.
Kredsbestyrelsen
- Dagsorden
i.
Dagsordnen udarbejdes.
ii.
Annette C finder klub til afholdelse og dagsordenen sendes ud senest 28.
september.
7. Konkurrencekalender 2022
- Kredsbestyrelsen fik en opdatering på konkurrencekalender der skal gennemgås til
formandsmødet d. 28. september. Status er god og planen går flot op.
8. Eventuelt
- Der er ønske om en cardigan eller andet til kredsbestyrelsen som giver synlighed til fx
landsmøde og andet. Anette B indhenter tilbud.
- Lise vil dele DcH filmen på Facebooksiden. Det er godkendt.
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