
 

 Sekretariatet 
Forretningsfører Jan E Nielsen • Anton Berntsen Vej 10 • 7182 Bredsten 
Tlf.: +4521156610 • sekretariatet@dch-danmark.dk 

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

Referat fra HB-mødet den 29. marts kl. 11.00 på Skype  

 

Deltagere på mødet: 

Annette Lunau landsformand og mødeleder 

Linda Lundh landsnæstformand 

Henrik Bøgelund landskasserer 

Christian Ravn kredsformand kreds 1 

Lise Damsgaard Hansen kredsformand kreds 2 

Jørgen Randa kredsformand kreds 3 

Annette Höft kredsformand kreds 4 

Dorte Dabelsteen kredsformand kreds 5 

Steen Andersen kredsformand kreds 6 

Jan E. Nielsen Forretningsfører og referent 

 

Præsentation af alle deltagere på mødet 

 

Aflysninger af aktiviteter og evt. opstartsdato 

140 20 Nyhedsbrev ang. Corona 18-3-2020 

Vi fastholder aflysninger af aktiviteter i DcH indtil og med 13. april og afventer udmeldinger fra myndighe-

derne. Derefter tager vi beslutning om evt. forlængelse eller andre handlinger og sender nyhedsbrev/pres-

semeddelelse ud. 

 

Aflysning af Nordisk DM 

Nordisk udvalg har valgt at aflyse Nordisk DM den 25. og 26. april pga. Corona situationen, den har gjort det 

umuligt at planlægge og forberede afviklingen for DcH Holstebro. 

 

Tilbagebetalingsproceduren til lokalforeninger. 

Nødprocedure omkring kontingent 

149 20 Procedure ved tilbagebetaling af kreds og landsforeningskontingent i forbindelse med særlige til-

fælde. I helt særlige tilfælde kan denne anvendes. 

 

Fællesmødet 18-19 april 

Det er besluttet at aflyse det og der afholdes et fællesmøde den 21. nov. samt formandsmøde den 22. no-

vember. 

Jan sender besked til landsudvalgene. 

 

Kontaktpersoner til Landsudvalg 

Rollerne er fordelte og kontaktpersoner kontakter deres udvalg. 

Samarbejdet med udvalgene blev gennemgået og det er ændret i forretningsordenen. 
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Arbejdsgrupper 

Grupper: 

Betaling/honorering af frivillige i DcH 

Små lokalforeninger 

Nyt navn til DcH-programmet 

Investering/formueformidling/økonomipræsentation 

Mediestrategi 

Der indkaldes til et HB møde hvor kun dette punkt diskuteres. (den 6. april) 

 

Microsoft Teams? 

Forslag til nyt webmøde program (Link tilsendt) 

Vi tester det de næste par møder og ser om det kan bruges. 

 

Årshjul (Plandisc) 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med Lise, Annette L, Linda og Jan, de ser på programmet og vurdere om 

det giver værdi for arbejdet i DcH. 

 

Status på opgaver 2019 

Linda og Annette L. går opgaver for 2019 igennem og sender en opgørelse til HB. 

 

Der er kommet forslag om at lave en Videodagbog om et hvalpekuld på landsforeningens Facebook side 

Hovedbestyrelsen synes det er en rigtig god ide og Jan kontakter Jette Nybo Andersen og får det sat i gang. 

 

Evt. 

DcH Blad 2 sendes ud i plastkasser som kan stilles ved klubhuset eller andre udendørs steder hvor medlem-

merne har adgang. Der bliver en ekstraudgift til dette på ca. 4000,- 

 

Det kunne være godt, hvis vi havde noget materiale om hvalpetræning, som vi kunne lægge på Facebook, 

nu hvor ingen hvalpehold er kommet i gang. 

Steen sørger for at der bliver lavet nogle øvelser som sendes ud på Facebook, hver onsdag, andre fra HB, 

som har hvalpe, blev også opfordret til at sende nogle øvelser til Jan 

 

Forespørgsel på om vedtægtsændringer kan behandles før landsmødet kan afholdes, der kan ikke tages be-

slutning om forslag før landsmødet. Heller ikke midlertidige ændringer. 

 

Ved skift af formand og kasserer skal der stadig, udfyldes blanket som sendes til landsforening og kreds. 

 

Der er kommet nogle forslag på webmasterrollen som vil blive gennemgået på næste møde. 
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Steen spurgte indtil hvordan uddannelsesudvalg skal forholde sig ang. eksamenen for kredsinstruktører 

aspiranter, vi er nødt til at vente på udmeldinger fra regeringen. 

 

Nyt HB-møde ang. arbejdsgrupper den 6. april kl. 19.00. 

 

 

 


