
 

 Sekretariatet 
Forretningsfører Jan E Nielsen • Anton Berntsen Vej 10 • 7182 Bredsten 
Tlf.: 21156610 • sekretariatet@dch-danmark.dk 

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

Referat fra HB-mødet den 11. marts kl. 19.00 på Skype 

 

Deltagere på mødet: 

Annette Lunau landsformand og mødeleder 

Linda Lundh landsnæstformand 

Henrik Bøgelund landskasserer 

Lise Damsgaard Hansen kredsformand kreds 2 

Jørgen Randa kredsformand kreds 3 

Annette Höft kredsformand kreds 4 

Dorte Dabelsteen kredsformand kreds 5 

Jan E. Nielsen Forretningsfører og referent 

 

Afbud:  

Christian Ravn kredsformand kreds 1 

Steen Andersen kredsformand kreds 6 

 

  

Nyt fra landsformanden/næstformand og FU 
Gennemgang af punkterne fra sidste HB-møde og følge mere op på ting, der ikke er lavet/gennemført. 

Vi gennemgår dette på næste HB-møde. 

 

Nyt fra Sekretariatet 
Status DcH Klubmodul 

25 Klubmodul hjemmesider er nu oppe at kører i lokalforeningerne, dvs. at de har flyttet deres do-

mæne over i Klubmodul og spare derved at betale for hosting og vedligehold af hjemmeside. 

Vi har nu 8855 medlemmer og 9372 profiler i Klubmodul. 

Hjemmeside til kreds og landsforening er næste fase i arbejdet. 

Der blev spurgt indtil om man kan udskyde betalinger i Klubmodul, det kan ikke lade sig gøre som 

systemet er i dag. 

Landsforeningen er blevet kontaktet af en ekstern kursusleder ang. kurser for behandling af hunde og 

hovedbestyrelsen vil ikke som landsforening anbefale dette til lokalforeninger, Annette sender svar på 

mail. 

 

Nyt fra sponsorer/Friluftsrådet 
62 20 Invitation til medlemsmøde om Friluftsrådets naturpolitiske synspunkter 

Mødet er afholdt, DcH deltog ikke. 

Annette Höft, spørger til ang. arrangementet om det er naturkaravanen der bestemmer hvad man skal 

deltage med, dette er ikke korrekt, det er den enkelt forening der byder ind med det de kan. 

Jan har ikke hørt noget fra Kingsmoor endnu. 

 

Nyt fra landskassereren 
Henrik er kommet up to date med betalinger, der har været noget efterslæb på betalinger her først i 

2020. 
 

Strategi 
Status og det videre forløb 

112 20 Tilbud på seks nye kursusweekender 

130 20 Forslag til strategifolder 



 

 Sekretariatet 
Forretningsfører Jan E Nielsen • Anton Berntsen Vej 10 • 7182 Bredsten 
Tlf.: 21156610 • sekretariatet@dch-danmark.dk 

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

Behandles på næste møde 

 

Landsmødet 2020 
Næstformand i kreds med til mødet søndag? 

119/20 Vedrørende landsmødet og Corona virus 

128 20 Under 1000 

129 20 Ang. udsættelse eller aflysning af landsmøde 

 

Landsmødet udsættes på ubestemt tid, og hovedbestyrelsen konstituerer personer på kandidatlisterne 

indtil landsmødet kan afholdes. 

Annette laver en pressemeddelelse, hvor hun også giver anbefalinger i forhold til træning og andre ak-

tiviteter. 

Hovedbestyrelsen mødes evt. den 21. marts kl. 14.00 med overnatning og møde dagen efter. 

 

Oprettelse at arbejdsgrupper i HB 

Grupper: 

Betaling/honorering af frivillige i DcH 

Små lokalforeninger 

Nyt navn til DcH-programmet 

Investering/formueformidling 

Lave årshjul (Lise foreslog at vi kan bruge programmet Plandisc til dette) 

 

Kredse: 

 

Kreds 3 
Status Hammel 

Linda og Jan har været til møde med den tidligere formand og har fået udleveret papirer og midler fra 

foreningen. Kredsen forsøger at lave en generalforsamling. 

 

 


