Referat af kredsrådsmøde
onsdag den 26/8-20 i Kertemindes klubhus
efter eks. ord. Kredsgeneralforsamling

Deltagere: Dorte Dabelsteen(DD), Dorthe Larsen (DL), Henrik Bøgelund (HB), Lennart Hummel (LH) KDU, Majbritt Bak
(MB) KUU, Klaus Krog (KK) LDU, Flemming Aalund (FAA) INTF, Susan Aino Kjær (SAK) LUU, Helge Hansen (HH) KDU,
Vagn Bødker (VB) KDU, Iben M. Krarup (IMK) LRU, Højme (HcH), Kerteminde (KcH), Langeskov (LgcH), Nordfyn (NcH),
Odense (OcH), Ringe (RcH), Svendborg (ScH), Brenderup (BocH), Langeland (LcH) og Lene Gjeding (LG).
Afbud: Stig Hansen KU, Jim Hempel (JH) LAGU, Arne Honorè (AH) LKU, Vestfyn (VcH),

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden.
SAK blev valgt og dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

3. Status fra formand
Nyt fra HB
2 nye kredsformænd i Kreds 4 Anette Höft og Kreds 2 Lise Damgaard
-Meget arbejde i forbindelse med Corona
Det har gjort at HB har retænkt deres måde at arbejde på.
- Bl.a. har de kigget på samarbejde i HB via et workseminar i sidst weekend.
Konsulenten som hjalp med til dette, mener DcH er for regelstruktureret og det vil
HB arbejde mere med i samarbejde med landsudvalgene
- Arbejdsgrupperne i HB kigger lidt dybere i emnerne, inden de kommer på dagsorden til møderne, så emnet er belyst inden drøftelse/beslutning.
- Kredsene skal snakke mere med hinanden så alle 6 kredse ikke skal opfinde det samme.
- Klubmodul invitere til 3 møder i landet, med udgangspunkt i de spørgeskemaer som er sendt
ud til lokalforeningsbestyrelserne. Emnerne skal give mening i hverdagen.
3/10-20 er det kreds 4 og 5 der skal samles.
Der vil komme emner op fra facebookgruppen og de spørgsmål der har været stillet der.
Derefter vil kredsen se om der skal laves opfølgning i kredsen.
- Hundeloven er der arbejdet meget med, og den og hvis den godkendes gælder følgende Kuperinger som er lavet af veterinære årsager, skal man søge dispensation ved fødevarestyrelsen, for at kunne stille i konkurrencer.
- Højme har haft 2 hold med Hoopers, som er blevet godt taget i mod.
Vestfyn starter i efteråret
DKK godkender det i næste uge, så DcH skal nok også i gang.
Kredsen
Eftersøgningstjenesten, der er kun 2 eftersøgere i kredsen, så der afholdes nu møde i OcH d.
22/10-20.
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Der skal findes en ny kontaktperson til friluftrådet syd, så hør jeres medlemmer om nogen vil
byde ind på det.
Landsmødet 30.08.20
- Der er ikke så meget på dagsorden ud over valgene, men noget som nok kan give anledning til
drøftelse, er kørepenge til sporlægger til DM.
De fleste mener, der er penge i budgettet til at betale kørepengene.
NCH - Der skal ikke laves regler for hvor meget man skal køre for at kunne få kørepenge.
- For medlemmer, som udmeldes inden 3 uger efter indmeldelse, tilbagebetales landskontingentet ubetinget. Ved udmeldelse mere end 3 uger efter indmeldelse, skal udmeldelsen begrundes, hvis landskontingentet ønskes tilbagebetalt.
VIP arrangement i Kredsen
Skal vi gentage det til januar
- Det var rigtigt godt, så ja det skal vi
- Er der nogen emner til det faglige
- Kan man acceptere en mindre brugerbetaling?
- Det må gerne være et lidt festlig indslag og behøver ikke være om hund.
- Kom med ideerne inden uge 42, så kigger bestyrelsen på det og krydser fingere for, at det ikke
bliver aflyst pga. Corona
Skovarealer
Wedellsborg og en privat ejer har evt. arealer – pris omkring 1000 kr. pr. ha. og derfor kommer
der brugerbetaling. Vi får 2 priser - med og uden vildtpleje
Lennart H., Richard O. m.fl. gennemgår arealerne igennem, for at se om de lever op til vores
krav.

4. Status fra Kasseren
- Pt. 1001 og der kommer 160 medlemmer mere fra august – det er 20 mere end sidste år.
- Henrik fortalte at der er et godt overskud pga. aflyste konkurrencer (Corona)
- Drøftelse af kredskontingent for dem med tillidserhverv i lokalforeningen
Det bliver for mange der skal have det gratis.
Hobby koster penge, og derfor skal medlemmerne eller lokalforeningerne selv betale til kredsen
Der er ikke nogen som havde positive meninger om det.

5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Næstformand:
Drøftelse af hvem der skal stå som medlem i kredsens klubmodul Kunne alle instruktører, dommere, kredsinstruktører og konsulenter i kredsen blive opført i
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kredsens klubmodul, så kredsbestyrelsen kan se og invitere dem, uden at det skal gå over formændene til f.eks. VIP arrangement.
- NcH - Der skal kun være oplysninger, så som vedtægter på klubmodul - ikke personer.
Der er ikke nogen som skal kontakter vores instruktører direkte. Det SKAL gå over klubbens instruktørudvalg
- HB - Det er ikke alle der skal kunne se det, det skal kun være tilgængeligt for dem, der har administrativ adgang..
Dette er en drøftelser som hvad vi kan bruge klubmodul til, og IKKE forslag.
- DD - Man skal respektere klubbernes suverænitet

Dommerudvalg:
- Man har været nød til at bruge dommere fra andre kredse pga. mangel i kredsen
- Der er begyndt at blive afholdt konkurrencer igen.
- Der er kommet en folder ud til klubberne, da der virkelig er dommermangel i kredsen.
- Der er planer om at få Ole Suurland (formand for Landsdommerudvalget) til at komme og
holde en KLAR – PARAT – KONKURRENCESTART for kredsens medlemmer.
- Der må ikke komme sygdom i dommerstaben, da aspiranterne så kommer til at stå alene på
konkurrencedagen.

Konkurrenceudvalg:
- Da Stig har meldt afbud er der ingen status på konkurrencer og oprykkere
- Fynsmesterskaberne gennemføres som sædvanlig.
- Agility gælder på dagen.

Uddannelsesudvalg:
- Ny IGU starter i 2021.
- Overbygninger afholdes i efteråret hvor de aspiranter fra 2020 også skal deltage.
- Efteruddannelsesplanlægning går sløvt, da udvalget mangler medlemmer, til at stå for efteruddannelse.
- A/E efteruddannelse - Der er kun 5 tilmeldte til A/E efteruddannelses kurset, så der skulle
gerne komme lidt flere deltagere.
- Drøftelse af samarbejdet mellem Kreds og lokalforeninger om efteruddannelse af instruktører
Lokalforeningerne holder selv efteruddannelse, men kredsen skal også afholde noget da det er
godt at få noget fælles i kredsen.
- Det er svært at forstå, at ud af kredsens 1000 medlemmer kan der ikke findes 1 eller 2 personer, som vil gå ind i udvalget.
DD - Hvis der ikke findes nogen, risikere vi at Maj-Britt også brænder ud, og så har vi igen ikke
noget uddannelsesudvalg.
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NcH – udvalgsmedlemmer klager over at vi ikke reklamere nok for DcH, men de vil ikke selv gå
ind på kredsplan.
KcH – kunne kredsbestyrelsen tage på rundtur i lokalforeningerne, hvor de fortæller om arbejdet i kredsen og DcH?
DD – det er da en god ide, som vi vil arbejde videre med.
MB - mødet med instruktøransvarlige bliver først midt i oktober, da mødet med kredsinstruktørerne, hvor vi finder datoer for IGU i 2021 afholdes sidst i september.
4. Nyt fra Lokalforeningerne.
KcH – har fået lys på banen og der skal lægges en plan for opstart af træningen.
Kommunen har udleveret sprit og overfladebehandling til alle foreninger i kommunen.
Vi vil bede om at bliver en samfundstjenestested, så dømte kan afsone deres dom i forening
gen. De skal lave alt forfaldende arbejde.
Hvis nogen vil høre mere om det, kan de kontakte Marianne Madsen
OcH – der er ikke mange tilmeldte til konkurrence
LcH – afholder konkurrence på søndag
Kæmper med at få uddannet instruktører
Lys på banen – har vi haft et par år og B holdet træner om aftenen hele året rundt.
VcH - konkurrence lørdag – Fyns mesterskaber i agility og E-turnering.
LgcH - 21 hvalpe sommerferien over - 7 nye hvalpe er lige startet
Konkurrence i start september – udfordringer med eftersøgnings arealer
ScH – har fået 50,000 kr. fra friluftrådet til nye redskaber til legeplads.
2 hvalpehold og 1 kursushold er lige startet
Vi afholder de konkurrencer i efteråret som er planlagte
HcH - Vi træner også med lys og det går ok, problemer med at lysdioderne gå i stykker
RcH - Starter efter sommerferie med 1 nyt hvalpehold
Arbejdsdag er planlagt
Har fået en sportsplads at træne på om vinteren, også med lys
NcH - 162 medlemmer
Har trænet igennem i sommerferien og 16 hvalpe er rykket videre
22 nye hvalpe er startet
1 nyt ungdomshold er startet igen
BocH - træner også med lys kun rally har udfordringer, da lyset ikke dækker hele arealet
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Har holdt arbejdsdag, med mange deltagere
Har venteliste, da der er mangel på instruktører
Har lavet en lille film om det at være instruktør, så medlemmerne kan se hvad det indebære.
LRU/IMK - Der mangler dommeraspiranter og derfor starter der uddannelse d. 12/9-20.
Der kan evt. gives dispensation, så kontakt Iben hvis I har nogen der er interesseret.
Der er ikke mange der deltagere i konkurrencer og det kan være fordi der ikke er DM i år.
Folk går i konkurrence i DKK i stedet for.
LH - Husk at få lokalkonkurrencer med til november, så dommerne kan få lagt en plan.
INTF/FAA - Frederikshavn har ansøgt om et lån og fået det bevilliget.
Hvis I mangler penge til et projekt, så lav en ansøgning og send den til os

6. Evt.
Sporlæggercentral - OcH ønsker om sporcentral i kredsen, som skal være på lige fod med dommerne.
NcH – Er ikke modstander men de skal uddannes i klubben
Kreds 1 har en, som vist ikke køre ret godt.
DD – Kreds 4 fungere godt – udfordringen for f. eks. LgcH er, at man ikke har folk til at uddanne
selv.
Ved en central kan man være aspirant, så man kan få god oplæring.
Det kan være svært at folk skal ud og spørge hundeførerne selv om de må lægge deres spor, for
at få erfaring, inden man skal med i en konkurrence.
BocH - Lav et sporhold i klubben, som alle kan deltage på, så man lære at lægge spor og derved
tør hjælpe til ved konkurrencer.
Det er mentaliteten vi skal arbejde, så de ikke få dårlige oplevelser fra dommere og hundefører.
RcH – Bakker op om en central – det er ikke det samme at lægge spor til træning og til konkurrence.
DD – hvis der er nogen som vil være med, vil bestyrelsen godt lave forarbejdet og så tage det op
igen til næste møde.
OcH – det vil vi gerne være med til.
Kontingentopkrævninger - Hvornår er det Lands og kreds sender kontingent opkrævningerne
ud?
HB - Det er ikke sendt så hurtigt ud pga. Corona.
Hvornår gælder de fra? – Når de kommer på årskontingent.
Konkurrencetilmelding
Når man skal betale med det samme, venter mange med at tilmelde sig til sidste øjeblik.
DL takkede bestyrelsen for godt samarbejde.
DD takkede SAK for godt arbejde.
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