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DATO 11. november 2020 

STED Virtuelt møde via Teams 

DELTAGERE Steen Andersen (delvist), Bettina Prühs, Karina Andersen, Rikke 
Christophersen, Hans Devantier, Louise Østengaard, Anette Knudsen, 
Jesper Johansen og Karin Nielsen (Ref.) 

AFBUD Erik Danielsen og Bent Blom 

 

1.  Formanden har ordet 

• Steen har inden mødet sendt input ud til et nyhedsbrev til kredsen og vil 
derfor gerne have evt. kommentarer.  

o Forslag om at kredsen betaler for adfærdskonsulenternes kørsel 
de første 15 km (og retur, samlet 30 km) med den begrundelse 
at mange måske ikke har råd til at tilkalde en konsulent på 
grund af udgiften til kørsel. Forslaget drøftes igen på næste 
kredsbestyrelsesmøde.  

 

• Kredsen mangler en lokalforening, der vil stå for kredsens konkurrence 
i E-turneringen. Konkurrencedagen er den 14. marts 2021 og det er 
vores Konkurrenceudvalg, der har fastsat datoen idet det er den eneste 
dato, hvor der er plads i vores konkurrencekalender for 2021.  

 

• Kredsen er blevet jagtet lidt af vores bank for at få registreret 
bestyrelsesmedlemmerne og manglende CVR-nummer. Konsekvensen 
kan blive at de lukker vores konti pr. 1. januar 2021. Vi har dog nu fået 
et CVR-nummer og vi skal på næste generalforsamling have vedtaget 
en ændring af vores vedtægter, så det fremgår hvem der tegner 
foreningen, så ikke alle bestyrelsesmedlemmer skal registreres. Måske 
er tiden inde til at skifte bank, flere af de små banker er ikke helt så 
restriktive endnu og har forståelse for at vi er en forening og ikke lige 
kan opfylde alle krav på nuværende tidspunkt. Steen har allerede talt 
med et par stykker.   

o blev enige om at der oprettes en ny konto i et mindre 
pengeinstitut og så flytter vi selv vores indestående og lukker 
den gamle konto i Danske Bank.  

 

• Der er kommet en ny hvalpepakke, den bestilles direkte hos Jan af de 
enkelte lokalforeninger  
 



 
 
REFERAT  
KREDSBESTYRELSESMØDE, 11. november 2020 
DCH, KREDS 6 
  

 Karin Nielsen  
Sekretær, DCH Kreds 6 
ktn@besked.com 

• Corona restriktioner: Vi skal følge de regler, der er udstedt af 
myndighederne og bruge vores sunde fornuft.  
  

2.  Kassereren har ordet 
• Erik kunne af tekniske grunde ikke deltage på mødet, men havde 

fremsendt kredsens aktuelle regnskab, og det viser p.t et stort 
overskud, også selvom der stadig er nogle udeståender.  For at 
nedbringe overskuddet til en passende størrelse foreslås det at 
tilbagebetale kr. 65,00 pr. medlem til lokalforeningerne. Forslaget 
vedtaget.  

 

• Erik stopper som kredskasserer på næste generalforsamling, men 
fortsætter som dommercentral og dommer i 2021 

 
3.  Udvalgene har ordet 

 
3.1. Uddannelsesudvalget 
Alt er aflyst nu. Sidste modul på grunduddannelsen blev gennemført inden 
man lukkede ned igen. Planlægningen til 2021 er i gang, men afventer en 
godkendt konkurrenceplan for at kunne koordinere at uddannelsesdatoer 
ikke kolliderer med konkurrencedatoer. Planen er en grunddel og en 
lydighedsdel og måske noget nose work i foråret, alt afhængig af hvilken 
restriktioner vi har i forbindelse med Covid-19.  
 
 
3.2. Dommerudvalget 
Det planlagte dommerseminar er aflyst på grund af Covid-19. 
Dommermødet er udskudt til foråret indtil videre.  
Selvom dommersemiratet er aflyst har man valgt indtil videre at fastholde 
efteruddannelsen i februar, hvis restriktionerne ellers tillader det.  
 
Kim Klysner stopper desværre som dommer, men heldigvis er der er en ny 
aspirant som gerne vil igang. OK fra Kredsen.  
 
Landsdommerformanden kan ikke komme ind og se Kredsens dommere på 
vores hjemmeside. Bettina og Louise har været inde og kigge på det, og 
Louise mener at han skulle være i stand til at se det. Et godt råd kunne 
være at logge på landsforeningens hjemmeside og derfra gå på kredsene, 
så virker det bedre. I øvrigt skal man altid være logget ind for at kunne se 
navne.  
 
3.3. IGP 
Har været hårdt ramt, hele foråret måtte man ikke træne gruppe C-arbejdet 
og fællestræninger blev aflyst. Da der så blev åbnet lidt op, var det ikke 
muligt at få præcist at vide hvad man måtte og ikke måtte, så man startede 
lidt op igen.  
Kalundborg aflyste desværre den planlagte konkurrence 
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Man håber meget at det i foråret 2021 vil være muligt at komme i gang med 
fællestræninger, så man igen kan mødes og fortsætte arbejdet i kredsregi, 
det er noget man savner.  
 
3.4. Nordisk udvalg 
Har også været hårdt ramt, men har planlagt fællestræninger i 
november/december.  Forsøger at fastholde konkurrencen i januar 2021 
med de restriktioner der nu engang er.  
 
P.t. er det kun kreds 4 og 6, der har en nordisk udvalgs-formand, og fra 
Nordisk udvalg i landsforeningen vil man gerne have at alle kredse har en 
sådan. 
 
Har lagt et opslag på Facebook vedr. SKYDDS for at høre om nogen skulle 
være interesseret i den del af det nordiske program. Karina sender også 
noget til Jesper, som så også lægger det ud på IGP’s Facebook gruppe.  
 
3.5. Rally 
Har afholdt årets sidste konkurrence, det gik fint.  
Har haft en træningsdag for instruktører.  
 
3.6. Agility 
Bent deltog ikke i mødet, men havde fremsendt en besked om at der fra 
agilityudvalgets side ikke var noget nyt siden sidst.  
 
3.7. Konkurrenceudvalg 
Det er lykkedes ved hjælp af kreative løsninger at få afholdt 
kredskonkurrencer i efteråret samt kredsens del af E-turneringen.  
 
Konkurrenceplanen for 2021 er stort set klar, men der er lige et par steder 
hvor der er sammenfald i datoerne. Der skal også findes en lokalforening til 
af afholde E-turneringen i 2021. Den skal afholdes den 14. marts og det vil 
formentlig blive et arrangement hvor lokalforeningerne skal hjælpes ad. 
 
Når der skal afholdes konkurrencer i 2021 bliver vi nødt til at tænke kreativt 
og vi skal også være indstillede på at lokalforeningerne bliver nødt til at 
hjælpe hinanden. Samtidig er kredsen i en situation hvor vi mangler 
dommere i DcH-programmet, så det er umuligt at skaffe dommere til alle 
konkurrencer. Så kreativ tænkning er er must, hvis vi skal afholde alle de 
ønskede konkurrencer og vi drøftede forskellige muligheder.  
 
Hans sender konkurrenceplanen ud til lokalforeningerne og beder om 
kreative input til hvordan planen kan blive ført ud i livet, med så mange 
konkurrencer som overhovedet muligt.  Planen skal være klar til 1. februar 
2021, som er deadline for oprettelse af konkurrencer på Klubmodul.  
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Vi skal have flere C-hunde i gang med konkurrencer, så lokalforeningerne 
opfordres til at gøre lidt ud af at fortælle deres C-hunde, at de ikke behøver 
at være perfekte i alle øvelser for at gå ud i konkurrence, de skal bare 
kaste sig ud i det.  
Det er også muligt at få en dommer til at komme ud til lokalforeningerne for 
at give gode råd og vejledning til nye konkurrencedeltagere. Rikke laver et 
opslag til lokalforeningerne.  

 

4.  Generalforsamlingen 2021 – hvad gør vi hvis fortsat restriktioner 

Skal det være online, skal det være et meget stort lokale, en ’hybrid’ hvor 
man kan samles nogle stykker et/flere steder samtidig med at andre er med 
online ? 
 
Vi må godt afholde generalforsamlingen med op til 500, hvis lokalet er stort 
nok. Vi har et CVR-nummer, og derfor kan vi via 
folkeoplysningslovgivningen leje lokaler på skoler og andre institutioner.  
 
Afstemninger kan godt lade sig gøre via Kahoot eller lignende, men man 
kan skrive i indkaldelsen af afstemninger kunne man måske skrive at det 
sker ved håndsoprækning, og hvis der kræves hemmelig afstemning, så 
må det vente til en ekstraordinær generalforsamling kan finde sted fysisk.  
 
Der var enighed om at modellen med en ’hybrid’ er den mest oplagte, og 
den vi skal vælge. Louise undersøger om hun kan låne et lokale til at 
samles flere i og flere andre muligheder blev nævnt, så det skulle være til 
at finde en løsning.  
 
Der skal vælges ny kredskasserer og næstformand i 2021 

 

5.  Træning 2021: vi skal bevare vores medlemmer mens vi træner  
sikkert, hvad skal vi gøre anderledes? 
 
Vi har i den grad været udfordret af at andre klubber ikke har været så  
Restriktive som DcH og det har betydet at vi har mistet medlemmer til de  
private hundeskoler. Vi er derfor nødsaget til at gøre opmærksom på at vi 
stadig træner.  
 
Anette stillede spørgsmålet om hvorfor de private hundeskoler har kunnet 
træne under hele nedlukningen, når vi ikke må fordi vi er en forening. Der 
burde ikke være forskel, og Steen skal bringe dette videre til HB.  
 
Rikke foreslog at der bliver lavet nogle tiltag som kunne bruges til 
hjemmetræning. Det kunne være små videoer eller andet.  
 
Mange lokalforeninger er underlagt deres kommunes retningslinjer fordi 
man holder til i kommunale lokaler, og det har betydet at mange ikke har 
måttet bruge faciliteterne.  I den forbindelse er det vigtigt at huske på at det 
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er kommunens restriktioner, der gælder som det første. Dernæst er det 
statens og til sidst de restriktioner, der kommer fra landsforeningen.  
 
Hvis nogen har nogle gode ideer til hvordan man kan træne under hensyntagen til 
de restriktioner vi har, så  

 

6.  Eventuelt 
  

• Der er oprettet mailadresser til alle i bestyrelsen, så alle kan få en 
mailadresse der slutter på @kreds6.dk.  Ideen er, at alt 
korrespondance bevares i kredsen når der er udskiftning på posten.  

 

• Næste møde er den 13. januar 2021, og vil formentlig blive online også.  
 

 


