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Kredsrådsmøde d. 27.10.2022 

-lokation DcH Herning 

 
1. Nyt fra formanden 

Kort præsentationsrunde.   
Info om igangværende udvalgs proces med KU og DU. Dch programmet får sit eget udvalg og der-
udover samles øvrige fælles opgaver på tværs i DCH i et andet udvalg. Fordelingen af opgaver og 
den generelle struktur er stadig en igangværende process. Forventes klar til landsmødet.   
Betalte instruktører har været drøftet hele vejen rundt i DcH og derfor vil HB komme med et ny-
formuleret forslag omkring betaling i DcH, på baggrund af alle disse drøftelser. HB vil præsentere et 
Forslag om 3 årig prøveperiode, hvor paragraffen omkring frivilligheden suspenderes og der må be-
tales for instruktører mv. Vil blive fremlagt som et forslag.  
OBS på online superbruger kursus søndag d. 30.11.22.  Lise sender link til dette.  
Derefter drøftelse/input til hvad landsforeningen kan hjælpe klubberne med - for at højne frivillig-
heden. Formanden tager input med til landsforeningens arbejde omkring at løfte frivilligheden i 
DcH. 
 

2. Økonomi: Formanden orienterede om god økonomi, og bestyrelsens ønske om, at nogle af penge-
ne kommer ud og arbejder i lokalforeningerne. Mail til Lise/formanden indenfor 1 mdr. og fortæl, 
hvad I kunne ønske jer at pengene skal bruges til. Hver lokalforening skal komme med 1 mail hver 
hvor de beskriver egne ønsker hvis de helt selv måtte bestemme beløb og formål. Bestyrelsen ligger 
op til at disse mails bliver bevæggrund for at lave et forslag på kommende kredsgeneralforsamling 
om, på hvilken måde kredsens penge kan komme ud i lokalforeningerne og gøre godt.  
 

3. Konkurrencekalender fastlægges og godkendes: Lise får de sidste konkurrence ønsker fra lokalfor-
eningerne. Lise opdaterer efterfølgende og sender ud til godkendelse. Give giver en tilbagemelding, 
om de vil tage Eliteturneringen, og Skjern om de vil stå for en E-konkurrence. 
 

4. Satser for kredstilskud BAE konkurrencer:   
 
DcH Programmets satser: 
 
Kredstilskud (afholdende klubs tilskud fra kredsen. Kan søges): 
B 50 kr pr. hundefører  
A 75 kr. pr. hundefører 
E 75 kr. pr. hundefører  
 
Stævnegebyr (hundeførerens pris): 
C 150 kr. pr. hundefører 
B 200 kr. pr. hundefører 
A 250 kr. pr. hundefører 
E 250 kr. pr. hundefører 
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 Enighed om, at tilskuddet skal gælde både kreds og landskonkurrencer. (På som punkt til general-
forsamlingen)  
 
Rally Stævnegebyr (hundeførerens pris): 
1 ordinær klasse 100 kr  
Åben klasse 150 kr  
 
Agility Stævnegebyr (hundeførerens pris): 
De første 2 starter 75 kr  
herefter 25 kr. pr. start.  
Senior udgør 30 kr pr. start.  
 
Nosework Stævnegebyr (hundeførerens pris): 
250 kr pr. tilmeldt equipage på en konkurrencedag  
 
Hoopers Stævnegebyr (hundeførerens pris): 
200 kr pr. tilmeldt equipage på en konkurrencedag 
 

5. Drøftelse DM 2024: Grindsted/Billund har påtaget sig afholdelse. Super godt. Og selvfølgelig med 
støtte/hjælp fra alle kredsens lokalforeninger. Vi rykker sammen i bussen og bakker op om Grind-

sted/Billund      .  
 

6. Nyt fra kredsens dommerudvalg: Intet at berette. 
 

7. Nyt fra kredsens uddannelsesudvalg: Her d. 5./6. er der både gang i to nye moduler for de nyop-
startede aspiranter på Grunduddannelsen samt afslutning for agilityoverbygningen.  
Lemvig gjorde opmærksom på, at de manglede svar fra Susanne vedr. afholdelse af modul 7-8 run-
dering. 
 

8. Nyt fra landsuddannelsesudvalgene:   
 
Agility: Der gøres opmærksom på, at de hunde som hører til stor klasse i år, skal være målt ved års-
skiftet ved godkendt dommer og skrevet i resultathæftet. Grunden hertil er at der indtræder en ny 
højde ”intermedia” i konkurrencer.  
 
Nordisk: Niels som tidligere har været repræsentant ved vores møder er trådt ud af Nordisk udvalg 
og der arbejdes på om vores kredskontakter har lyst at deltage ved kredsrådsmøderne i stedet.  
 
Rally: intet nyt 
 
Ordensudvalget: intet nyt. 
 
Konkurrenceudvalget: Tilkendegivelse af formandens berettelse angående processen omkring de 
nye udvalg ud fra de to eksisterende udvalg i KU og DU.  
Ligeledes en reminder på, at der skal en eliteturnering ind i Kreds 2 konkurrencekalender.  
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9. Nyt fra sporlæggercentralen: Ulla efterspørger nye sporlæggere. Hun laver kursus så de kan kom-

me i gang. Meld tilbage til Ulla om hvem der er interesseret. Det er ikke til centralen, men for at 
kunne hjælpe/støtte som sporlægger ude i klubberne. (Ikke kun for egen vindings skyld, det er blot 

et gode      ) 
 

10. Nyt fra eftersøgningstjenesten: Der arrangeres at 21 eftersøgere kommer på online kursus den 
27.11.22. Ligeledes arrangeres der en fællestræning. De har modtaget nye veste fra Landsforenin-
gen.  
 

11. Nyt fra adfærdskonsulenterne: Der start 2 nye aspiranter i Nov., men der er ønske om flere, så vær 
OBS på emner. 
 

12. Beachflag til klubberne: Brian, Nr. Snede er i gang med at undersøge pris. Et flag med DCH logo 
(uden lokalforenings navn) vil være OK og langt billigere.  2 til hver lokalforening og evt. som jule-
gave fra Kredsen. Kredsrådet giver bestyrelsen mandat til at handle dem hjem.  
 

13. Kredsmestre 2022 afsløres og pokaler overdrages til respektive lokalformænd. STORT TILLYKKE. 
 

14. Forslag til rettelser i kredshåndbogen: Bestyrelsen ønsker at lave passage angående planlægning af 
datoer for kommende årsmødekalender. Vi fik OK til at årsmødekalenderen planlægges ifm konsti-
tuering af bestyrelsen efter generalforsamlingen.  
Bestyrelsen ønsker mulighed for, at lokalforeningerne ikke skal tilbagebetale startgebyr ifm. fra-
melding til konkurrencer.  Det blev drøftet. Tænkeboks og på som punkt til næste kredsrådsmøde. 
 

15. Lise fremlagde ekstra punkt til behandling. Dette godkendes af kredsrådet. Hun foreslår, i samar-
bejde med bestyrelsen, indkøb af tidtagningsudstyr forventet pris ca 15.000 kr., da det er dyrt at le-
je udstyret (ca 2000 kr for en weekend) Udstyret kan placeres hos formanden hvor det udlånes fra. 
Der gives OK til indkøb af udstyret.  
 

16. EVT: Vi drøftede udregningsmetode af kredsmestre. Forslag kan sendes til Lise, så kommer det på 
som oplæg på næste kredsrådsmøde.  
 
Ønske om hjælp til klubmodul regnskabsdelen. Der afholdes kursus om dette Feb./Marts 23. Brug 
for hjælp inden da vil Dorte Rix, Give, prøve.  
 
Der blev forslået 4 nye vandrepokaler til DCH programmet til hf der pr. udtagelsesdagen til DM lig-
ger som nr. 1 på udtagelseslisten for hhv C-B-A-E. Overvej gerne dette til næste møde, hvor på som 
punkt.  
 
Kredsens hjemmeside trænger til kraftig opdatering på flere parametre. Det skal klares også selvom 
vi evt må betale os fra det. Formanden vil forsøge med assistance fra webmaster og hvis denne ikke 
har den fornødne tid gives der tilsagn fra kredsrådet til, at der bruges penge på en opgradering for 
at kreds 2 hjemmesiden ser flot ud og er brugbar. 
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Tak for god ro og orden/Bestyrelsen Kreds 2 
 
 
 


