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Marts 2020 
 

HOVEDBESTYRELSEN 
Situationen omkring Coronavirus forværres nærmest dagligt og det er vanskeligt for os alle at 
følge med i udviklingen. 
Vi prøver fra hovedbestyrelsen at udsende nye retningslinjer og rådgivning om at håndtere 
situationen, når vi finder det nødvendigt. 
  
Med den nuværende forværrede situation kan vi kun anbefale, at i alle følger retningslinjerne 
fra myndighederne. 
For at give klarhed over, hvilke konkurrencer og andre arrangementer, der skal aflyses, har 
hovedbestyrelsen besluttet at alle arrangementer, konkurrencer, møder, kurser, træning og 
alt andet i DcH-regi skal aflyses frem til og med den 13. april. 
Det er ikke sikkert, at situationen er i bedring til den tid, så vi vil vurdere situationen løbende 
og om nødvendigt aflyse længere frem i tiden. 
 
Vi har i hovedbestyrelsen besluttet at sende DcH Bladet ud i en plastkasse med låg, så det næ-
ste blad kan stå udenfor klubhuset og medlemmerne kan komme og hente bladet i kassen. 
 
Udsat Landsmøde 
Landsmødet, der skulle være afholdt den 21. marts, udsættes på ubestemt tid. 
Det vil sige, at alle kandidater på både liste A (udvalgsformænd m.fl.) og liste B (udvalgsmed-
lemmer), samt kandidater til landsnæstformand og landskasserer konstitueres til deres po-
ster. 
På den måde sikres, at hovedbestyrelse og landsforeningens udvalg fungerer frem til at lands-
mødet kan afholdes.  
For at landsforeningen kan fungere er det nødvendigt at konstituere de personer, der er på 
valg. 
 
Midlertidige konstituering af udvalg som er på valg i år. 
132/20 JEN Konstituerede medlemmer af udvalg gældende fra 22. marts 2020. 
 
Nyhedsbrev ang. håndtering af Coronakrisen i DcH 
140/20 AL Nyhedsbrev ang. Corona 18-3-2020 
 
Nyhedsbrev med ideer til aktivering af hund 
143/20 JEN Aktivering af hund 
 
Hovedbestyrelsesmøde den 11. marts på Skype 
145/20 JEN Referat fra HB møde den 11-3-2020 
 

https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2020/03/132-20-Konstituerede-medlemmer-af-udvalg-pt.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/hovedbestyrelse/sidste_nyt/140-20-Nyhedsbrev-ang.-Corona-18-3-2020.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/hovedbestyrelse/sidste_nyt/143-20-Aktivering-af-hund.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/hovedbestyrelse/hb_referater/145-20-Referat-fra-HB-moedet-den-11.-marts-2020.pdf
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Hovedbestyrelsesmøde den 29. marts på Skype 
Referat fra HB-mødet den 29. marts. 
 
Medlemstallet viser en tilbagegang i forhold til sidste år, hvilket nok skyldes den situation som 
vi alle er i, og vi håber at det snart bliver muligt igen at have aktivitet i foreningerne. 
Medlemstallet akkumuleret marts 2020 
 
De gamle medlemsnumre er udgået fra 1.1.2020 og erstattes af ID nummeret i Klubmodul, 
dette skal bruges i resultathæfter og for at få rabat på Agria forsikringer m.m. 
Man kan se ID nummeret inde på sin profil under medlemskort i DcH Klubmodul 
 
DcH Klubmodul 
Vi er nu oppe på 8701 medlemmer i DcH Klubmodul og vi har 9444 profiler, husk at for at 
være medlem i DcH, så skal man være tilmeldt og betalt et årskontingent eller på et hold i en 
lokalforening, der er stadig nogen der kun har registreret deres profiler. 
 
Udviklingen af Klubmodul fortsætter med nye ting løbende og mange af de ting der var på øn-
skelisten er nu lavet eller sat i udvikling nogle af tingene er dog ikke igangsat endnu. 
 
Appen kan nu bruges til at lave afregnings- og udlægs bilag med i lokalforeningerne, samt 
mange andre praktiske ting når man er i gang i foreningen. 
 
Vi skal nu til at arbejde med landsforeningens hjemmeside og derefter med kredsenes så de 
kreds som ikke er kommet over på det nye layout får mulighed for det. 
 
Kontakt endelig supporten i Klubmodul, følg Facebookgruppen ”Klubmodul gruppe for DCH” 
og få jer tilmeldt erfamøderne i kredsene. 
 
Link til Demoside i Klubmodul 
 
Link til hjælpeside i Klubmodul Under punktet Klubmodul. 
 
Link til Facebookgruppe 
 
Hovedbestyrelsen har møde næste gang den 6. april. 
 
NORDISK UDVALG 
148/20 NU Nordisk Nyhedsbrev om aflysning af Nordisk DM 
138/20 NU Liste med hundeførere udtaget til DM i Nordisk 
135/20 NU Referat fra Skype møde i NU den 09.03.20 
114/20 NU Nyhedsbrev fra NU februar 2020 
 
RALLYUDVALGET 

https://dchdanmarkregnskab.klub-modul.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/Referater%20og%20Nyt/HB/156%2020%20Referat%20fra%20HB%20modet%20den%2029.%20marts.pdf
https://dchdanmarkregnskab.klub-modul.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/Udvalg/HB/157%2020%20Medlemmer%20marts%202020%20.pdf
https://dchdemoside.klub-modul.dk/
https://dchdanmarkregnskab.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
https://www.facebook.com/groups/647134782470981/
https://www.dch-danmark.dk/download/nordisk(2)/nordisk_nyt/148-20-Nordisk-Nyhedsbrev-om-aflysning-af-Nordisk-DM.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/nordisk(2)/nordisk_nyt/138-20-Liste-over-udtagelsespoint-til-DM-i-Nordisk-2020.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/nordisk(2)/nordisk_nyt/135-20-Referat-fra-Skype-moede-i-NU-den-09.03.20.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/nordisk(2)/nordisk_nyt/114-20-Nyhedsbrev-nordisk-februar-2020.pdf
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137/20 RU Rallyudvalg referat 07.02.20 
 
KONKURRENCEUDVALGET 
144/20 KU Referat af KU møde 7/3 20 
124/20 KU Nyhedsbrev fra KU 
 
UDDANNELSESUDVALG 
107/20 UU Referat fra Kredsinstruktørmødet 
 
UNGDOMSUDVALGET 
94/20 UNGU Referat udvalgsmøde i ungdomsudvalget 04-02-20.docx 
 
INITIATIVFONDEN 
106/20 IF Referat møde 12 i Initiativfonden.docx 
 
KREDS 1 
142/20 K1 Referat fra Kredsbestyrelses møde kreds 1 9.3.20 
139/20 K1 Referat fra Kreds1 kredsrådsmøde 11/03 2020. 
110/20 K1 Referat fra Generalforsamling i Kreds 1 
 
KREDS 3 
151/20 K3 Kreds3_referat_skypemode_25_03_2020 
141/20 K3 Kreds3 Skypemode 16 03 2020 
127/20 K3 Kreds3_referat_kredsradsmode_09_03_2020.docx 
113/20 K3 Kreds3_referat_kredsbestyrelsesmode_26_02_2020 
84/20 K3 Kreds3_generalforsamling_18_2_2020 
 
KREDS 4 
95/20 K4 Referat Generalforsamling kreds 4 2020 
 
KREDS 5 
134/20 K5 Referat af kredsgeneralforsamling kreds 5 270220 
 
KREDS 6 
152/20 K6 Referat ordinær generalforsamling 2020_26022020 
 
HÅNDBOGEN 
Opdatering af Orienteringer 
70, 72, 73, 74, 77 og 78 
 
 
Med venlig Hilsen 
Jan E. Nielsen 

https://www.dch-danmark.dk/download/referater/rally_referater/137-20-Rallyudvalg-referat-07.02.20.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/konkurrence_referater/144-20-Konkurrenceudvalget-moede-070320.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/konkurrence_referater/124-20-Nyhedsbrev-Konkurrence-udvalget-2020-1-.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/uddannelsesudvalg_nyheder/107-20-Referat-af-KredsInstruktoersamling-08.02.2020.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/ungdom(2)/referater/94-20-Referat-udvalgsmoede-i-ungdomsudvalget-04-02-20.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/initiativfonden(2)/106-20-Referat-moede-12-i-Initiativfonden.pdf
https://dchkreds1.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=13
https://dchkreds1.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=13
https://dchkreds1.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=13
https://www.dch-kreds3.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=13
https://www.dch-kreds3.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=13
https://www.dch-kreds3.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=13
https://www.dch-kreds3.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=13
https://www.dch-kreds3.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=13
https://dchkreds4.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=11
https://online.flowpaper.com/79030752/DcHHndbogen20203/#page=1
https://online.flowpaper.com/79030752/DcHHndbogen20203/#page=1
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Forretningsfører 


