
 

 Kredsbestyrelsen, Kreds 5 
Næstformand og sekretær Lene Gjeding 
Tlf.: 22153919 – sekretaer@dch-kreds5.dk 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Referat 

Kredsbestyrelsesmøde 3.10.2020 kl. 12:30 

Fjeldsted Skovkro                  

 

 

 

 

Deltagere: Dorte Dabelsteen, Henrik Bøgelund, Lennart Hummel, Majbritt Bak, Stig Hansen, Lene Gjeding 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Følgende punkter tilføjes: 

Punkt 2 a – opfølgning ekstraordinær kredsgeneralforsamling 

Punkt 3 a - kredsbestyrelsens formål og opgaver. 

 

2. Godkendelse af referat / opfølgning fra Kredsbestyrelsesmøde d. 26. august 2020 

Godkendt 

2.a Opfølgning på ekstraordinær kredsgeneralforsamling og kredsrådsmøde 26. august 2020 

Referatet for den ekstraordinær kredsgeneralforsamling d. 26.08.2020 skal lægges på hjemme-

siden.  

Den ændrede vedtægt skal opdateres. Henrik B. er på opgaven.  

Forslag om, at kredsbestyrelsesmedlemmerne kommer ud til konkurrencerne for at gøre sig me-

re synlige drøftes. 

Opfølgning på sporlæggercentral: Dorte laver et oplæg, som sendes rundt til bestyrelsen til god-

kendelse.  

Forslaget fra Kredsbestyrelsen vil blive, at Kredsen afholder udgiften til konkurrencesporlægge-

re. Dette vil eventuelt udløse en mindre stigning i kredskontingentet – Forslag til sporlægger-

central vil tilgå Kredsrådet til drøftelse på november-mødet. 

 

3. Info fra HB-medlem / kredsformand  

HB – fællesmødet i november er aflyst, på grund af, at der er for mange deltagere til at det kan 

gennemføres (Corona). 

I samarbejde med Agria er der lavet nogle hvalpepakker. Bl.a. oplysninger om sy-

ge/dyreforsikring, førstehjælp og DcH. 

Uddannelse til dommer i Nosework er kommet i gang. Kreds 5 har ingen uddannede instruktø-

rer og derfor er det svært at finde nogen, der er kvalificeret til dommeruddannel-

sen/dommeraspiranter. 



 

 Kredsbestyrelsen, Kreds 5 
Næstformand og sekretær Lene Gjeding 
Tlf.: 22153919 – sekretaer@dch-kreds5.dk 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Dorte sender materialet fra Nosework-udvalget videre til lokalforeninger og Kredsinstruktør 

Janna Juhler. 

 

Kredsen – Der er ønsker om kursus i regnskabsdelen i klubmodulet.  

Seminar vedrørende klubmodul er blevet gennemført på Fyn, men er aflyst i Jylland og Sjæl-

land. 

 

Eftersøgningstjenestens infomøde d. 22.10.2020 håber vi bliver et tilløbsstykke. Pt. har vi kun 2 

aktive eftersøgningshunde. Hvis vi får tilslutning til grundkursus, så har to tidligere undervisere 

tilbudt sig. 

 

Næstformandens computer. Forslag om at køre den tilbage til startindstillingerne. Henrik forsø-

ger at få den til at køre igen. Hvis dette ikke hjælper indkøbes ny computer. 

 

Kredsbestyrelsens formål og opgaver skal gennemgås. Sættes på dagsorden til næste Kredsbe-

styrelsesmøde. 

 

4. Info fra udvalgsmedlemmer  
Næstformand – intet 

 

Kredskasserer – Henrik gennemgik regnskabet.  

 

Dommerudvalg – der er mangel på dommere. Lennart sender en mail ud til klubberne, da der 

planlægges afholdt et interessemøde om at være dommer. Det bliver nok 14 dage efter sidste 

konkurrence. 

 

Konkurrenceudvalget – Der er fynsmesterskab på søndag i rally og E-klassen. Dorte kører ned 

med blomster til vinderne. Stig er i gang med konkurrencekalender 2021, som indgår i Kreds-

rådsmødet i november. 

Der er kredsmesterskaber på Vestfyn d. 25.10.2020 – Lene sørger for blomster til vinderne. 

Konkurrenceudvalget udvides med Jan Brun Rasmussen fra Svendborg, som udover at være 

webmaster for Kredsen også på sigt skal aflaste og oplæres af Stig i Kredsens konkurrenceresul-

tatopgørelser. 

 

Uddannelsesudvalget – der mangler kun to kurser på grundmodulet. Vi starter op med nye 

aspiranter i januar 2021. Programmet for næste år er udarbejdet. Der er lavet et nyt modul ved-

rørende dommer-vurderinger på overbygningen 2021.  

Nosework-uddannelse er lagt ind, så det kommer med til efteråret 2021.  

Der er udfordringer med at få oprettet efteruddannelseskurser. Det drøftes, om det skal lægges 

ud til lokalforeningerne, så klubberne selv arrangere nogle kurser og inviterer de andre klubber. 

(Når der ikke kan findes medlemmer til Uddannelsesudvalget i kredsen, så må der støttes op på 

anden måde). 
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Der fremsættes forslag om, at forplejning til hjælpere (hundeførere) i forbindelse med kurser 

skal betales af kredsen, så klubben ikke selv skal afholde udgiften. Dette blev vedtaget. Kreds-

mappen skal ajourføres hermed. 

 

 

5. Leje af skovareal på Vestfyn 

Der er ved at blive indgået aftale om leje af 16 hektar skov omkring Gelsted. Der bliver sat dy-

rehegn op ud til landevejen, så hundene ikke kan løbe ud på vejen. Arealet er stort og forskel-

ligt. Vi kan sagtens være der med 3-4 hold. Der hvor vi kan parkere biler, vil ejeren forsøge at 

slå så vi kan køre igennem ud på grusvej – vil give flere p-pladser. 

Der er et åbent stykke hvor man kan lave agility- dirigering eller almindelig lydighed.  

Der skal laves et bookingsystem til de forskellige områder i skoven. 

Det skal være instruktører / kontaktperson, der kan booke skoven. Lokalforeningerne skal ind-

stille de kontaktpersoner, der skal kunne booke. 

Kredsen indgår 1-årig kontrakt. Lejeafgift 1. år er en del af kredskontingentet. 

 

 

6. VIP-aften primo 2021: Indledende drøftelse 

Udskydes indtil videre. Corona-situationen er ikke til planlægning af store forsamlinger. 

 

7. Forberede kredsrådsmøde november 

Skovareal 

Sporlæggere – finansiering  

Konkurrencer 2021 

 

8. Eventuelt 

Fynsmesterskab Vestfyn 25. oktober: Stig og Lene deltager fra Kredsbestyrelsen. 

 

 


