
 

DcH	Kreds	2	
Næstformand 
Emily Kew 
Mobil: 31515414 
E-mail: emilykew99@gmail.com 

Kredsgeneralforsamling i DcH Kreds 2 
Mandag d. 21. februar ved Sportscenter Vildbjerg  
Spisning kl. 18:30 – Generalforsamlingen starter kl. 19:00 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
- Kredsbestyrelsen foreslår Kent Kristensen. Det er vedtaget.  
- Alle præsenterede sig for hinanden 
 

2. Beretning 
- Formanden aflægger beretning. Ingen kommentarer til beretningen. 
 
- Dommerudvalget aflægger beretning. Ingen kommentarer til beretningen. 
 
- Uddannelsesudvalget aflægger beretning. Tilføjelse fra formanden: Der har 
været efterspørgsel på hvalpekursus for instruktører. Det afholdes 19. juni i 
kreds 2.  
Der er også fastsat datoer for agilityoverbygning; 10.-11. september, 8.-9. 
oktober og 5.-6. november (alternativt 19.-20. november) 

 
3. Kassereren aflægger regnskab for 2021 

- Spørgsmål omkring uddannelse; grunduddannelsen startede i 2020 og blev først 
færdiggjort i 2021, derfor ser udgifterne lidt blandet ud. Regnskabet er 
vedhæftet. 

 
4. Indkomne forslag 

- Kredsbestyrelsen foreslår vedhæftede vedtægtsændringer. Kent gennemgår de 
nye vedtægter. De nye vedtægter er godkendt og vedhæftes referatet. - 
Vedtægterne ligger også på hjemmesiden.  

 
5. Fastsættelse af kontingent og gennemgang af budget for 2022 

- Budgettet for 2022 godkendes og vedhæftes. 
- Kredsbestyrelsen foreslår kontingentet uændret. Kontingentet er 130 kr.  
- Spørgsmål fra Holstebro: ”Går kredsen også over til rullende kontingent?” – Ja, 
det gør vi.  

 
6. Valg af formand 

- Lise Damsgaard modtager genvalg. Ingen andre kandidater. Lise er genvalgt.  
 

7. Valg af kasserer og suppleant (udgår i lige år) 
 

8. Valg af næstformand og suppleant (udgår i lige år) 
 



 

DcH	Kreds	2	
Næstformand 
Emily Kew 
Mobil: 31515414 
E-mail: emilykew99@gmail.com 

9. Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg 
- Kent Kristensen modtager genvalg. Ingen andre kandidater. 
Kent er genvalgt. 

 
10. Valg af udvalgsformænd til kredsens udvalg (uddannelsesudvalg) 

- Annette Christiansen modtager ikke genvalg. 
Susanne Sommerlund fra Ikast stiller op. Hun er valgt.  

 
11. Valg af medlem til Initiativfonden 

- Inger-Lis Pedersen modtager genvalg. Ingen andre kandidater. Inger-Lis er valgt.  
 

12. Valg af revisor for lige år 
- Inger-Lis Pedersen modtager genvalg. Ingen andre kandidater. Inger-Lis er valgt. 

 
13. Valg af suppleant for revisor lige år 

- Palle Just modtager ikke genvalg.  
Annette Christiansen fra Herning stiller op. Hun er valgt.  

 
14. Eventuelt 

- Landsuddannelsesudvalget udbyder et seminar til samtlige instruktører i DcH. 
Kreds 2’s uddannelsesudvalg har presset på for at det kommunikeres bedre ud. 
Det er lykkedes, men lokalforeningerne manglede information om seminaret og 
udgifterne hertil. Vi anbefaler at lokalforeningen har eget dankort, så de kan 
tilmelde egne instruktører. Vi anbefaler også at lokalforeninger har en dialog i 
egen forening omkring dækning af udgifter til kurser.  
 
- Oplæg fra forretningsfører Jan omkring certificerede kontraktinstruktører i DcH. 
Hans slideshow er vedhæftet. Kommentarer hertil kan sendes til 
kredsnæstformanden Emily Kew senest 31. marts. Herefter vil kreds 2 sende 
kommentarer samlet til hovedbestyrelsen. 
 
- Vi sagde tak til Annette Christiansen for arbejdet som formand for 
uddannelsesudvalget. Vi takkede med en gave, som vi håber at hun blev glad for. 

 
 


