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Kredsgeneralforsamling i DcH Kreds 2 
Mandag d. 16. august ved Sportscenter Vildbjerg / Sports Alle 6, 7480 Vildbjerg 
Spisning kl. 18:00 – Generalforsamlingen starter kl. 18:30 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Kent Kristensen blev valgt og gennemgik planen for aftenen.  
 

2. Beretninger 
- Formanden aflægger beretning.  
Den eneste tilføjelse Lise havde, var at hun nu er tilbage efter orlov.  
 
- Dommerudvalget aflægger beretning.  
Susanne fortæller om de to dommeraspiranter der er i gang med uddannelsen. 
Dog har det meste foregået meget langsomt på grund af nedlukning, men de er 
heldigvis stadig med. Der har ikke været mange konkurrence i 2020, så der er 
ikke meget at berette.  
 
- Uddannelsesudvalget aflægger beretning. 
Annette fortæller at der, igen, ikke er sket meget i 2020. De er dog heldigvis i 
gang igen nu med 16 aspiranter i kommende weekend. Adfærdskonsulenterne 
og uddannelsesudvalget ønsker sig flere konsulenter. Derfor opfordrer de alle til 
at man giver lyd i egen klub, hvis det har interesse for nogen. 
Eftersøgningstjenesten efterlyser samtidig flere eftersøgningshunde. De 8 
noseworkaspiranter forventes færdige i efteråret. Der er to færdiguddannede 
kredskonsulenter.  

 
3. Kassereren aflægger regnskab 

Ulla gennemgår regnskabet. I 2020 har vi et overskud på 185.514,69 kr. Det er 
ikke sket før, men der har ikke været mange udgifter på grund af nedlukning. 
Hele regnskabet bærer præg af lavere udgifter end tidligere år. Regnskabet 
godkendes.  
 

4. Indkomne forslag 
Kent foreslår at kredsen gennemgår landsforeningens håndbog og sammenligner 
med kredsens vedtægter, så kredsen får vedtægterne og vejledninger skilt ad. 
Kredsens håndbog mangler på hjemmesiden, men er lagt op nu.  

 
5. Fastsættelse af kontingent 

- Bestyrelsen foreslår ingen ændring i kontingentet. 
Kredsbestyrelsen har gennemgået budgettet, og de vil gerne give nogle penge 
tilbage til lokalforeningerne. Kredsbestyrelsen foreslår at give halvdelen af 
kontingentet for 2020 tilbage til lokalforeningerne. Der 
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samles ideer til hvordan pengene skal bruges, som drøftes på 
kommende kredsrådsmøde.  

 
6. Valg af formand (udgår i ulige år) 

 
7. Valg af kasserer og suppleant 

Kasserer Ulla Pedersen genopstiller ikke. 
Anette Stougaard fra DcH Herning er valgt som kasserer. 
Dorthe Rix fra DcH Give er valgt som kasserersuppleant. 

 
8. Valg af næstformand og suppleant 

Næstformand Emily Kew genopstiller ikke.  
Emily Kew blev valgt ind som næstformand, for at kredsen har lidt mere tid til at 
finde en næstformand og hjælpe personen ind i posten.  
Kent Kristensen blev valgt ind som næstformandssuppleant.  

 
9. Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg (udgår i ulige år) 

 
10. Valg af udvalgsformænd til kredsens udvalg (dommerudvalg) 

Susanne Kjær genopstiller og blev valgt ind.  
 

11. Valg af medlem til Initiativfonden (udgår i ulige år) 
 

12. Valg af revisor for ulige år 
Pia Shurman Laursen genopstiller og blev valgt ind.  

 
13. Valg af suppleant for revisor ulige år 

Ulla Pedersen blev valgt. 
 

14. Eventuelt 
Ulla Pedersen modtog en gave som tak for hendes arbejde. Vi takker hende også 
for at hjælpe den nye kasserer i gang.  
 
Der stilles spørgsmål omkring konkurrencekalenderen for 2022 og 
hvornår/hvordan den oprettes. Lokalforeningsformændene er enige i at de gerne 
vil afholde formandsmøder igen. Silkeborg afholder i løbet af september, hvor 
konkurrenceplanen drøftes. Der sendes informationer ud med indsamling af 
datoer en uges tid efter generalforsamlingen. 
 
Der er kommet en forespørgsel fra DcH Nørre Snede for at få nogle træningsdage 
for instruktører i kredsen. Uddannelsesudvalget arrangerer ERFA-dage for 
instruktørerne i 2022. Det er dog også tilladt at arrangere i lokalforeningerne – 
der kan endda søges om tilskud fra aktivitetspuljen fra kredsen.  


