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HOVEDBESTYRELSEN 

Medlemstal for akkumuleret april 2019 viser en fremgang på medlemstallet i forhold til sidste år på 

149 medlemmer, stadig stigning dog lidt mindre end sidste måned. 

Medlemmer akkumuleret april 2019 

 

Der er stadig ingen afklaring om hundeloven og øre og hale amputationsproblematikken, vores for-

slag er skrevet ind i lovforslaget, men det er ikke vedtaget endnu. 

Der er lavet en aftale med Revisor Erling Lund ang. udbetaling og kontering for landsforeningen. 

Referat fra HB mødet den 16. april på Skype 

 

Ny tøjpolitik vedtaget for landsforeningen. 

Nyt navn til DcH’s program – sættes i gang på Facebook. 

Hovedbestyrelsens næste strategi tiltag bliver ensartet brevpapir, mails m.v. 

Jan indkalder ekspertgruppen omkring DcH Admin til møde. 

Referat fra HB-mødet den 5. maj  

 

FÆLLESMØDET 

Tøjpolitik blev diskuteret, hvor ofte og hvor meget tøj skal udvalgsmedlemmer m.fl. have. 

DcH’s konkurrenceprogram var på igen. Et konkret forslag var at give programmet et tidssvarende 

navn – også for at lave større klarhed om de forskellige programmer i DcH. 

Samarbejde med DKK blev også diskuteret (igen). Enighed om at samarbejde, men ikke dele vores 

tilmeldings- og beregnerprogrammer. 

Udvalgene arbejdede med DcH’s strategi hele eftermiddagen 

Referat fra fællesmødet den 4. maj 
 

NORDISK UDVALG 

Ny kontaktperson fra hovedbestyrelsen Jørgen Randa blev budt velkommen. 

Det er besluttet at man godt kan bruge samme sporarealer to dage i træk. 

Dorthe Ellegaard har desværre pga. personlige årsager besluttet at trække sig fra udvalget pr. 1. 

juni. 

Referat fra NU skype møde den 10. april 2019 

 

Man har snakket fremtid i udvalget og Kirsten Christoffersen er blevet konstitueret formand for ud-

valget indtil næste valg, hvor de gerne vil have valgt en ny formand. 

Der er nye regler gældende fra 1. juni 2019 vedr. udtagelses point til DM. 

Der er fremsat et ønske om forskellige startgebyrer for lille og stor nordisk. 

Nordisk mesterskaber 2019 – den 13. til 15.09.2019 i Värnamo 

Referat fra NU møde i forbindelse med Fællesmødet 05.05.2019 

 

UDDANNELSESUDVALGET 

Udvalget har lavet en opgavefordeling så tingene er fordelt i udvalget. 

Man har afstemt forventningerne med kontaktpersonen til hovedbestyrelsen. 

https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2019/05/144-19-Medlemmer-april-2019.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/hovedbestyrelse/hb_referater/139-19-Referat-HB-moede-16.-april-2019-via-Skype.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/hovedbestyrelse/hb_referater/168-19-Referat-HB-moede-den-5.-maj-2019.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/hovedbestyrelse/hb_referater/167-19-Referat-fra-Faellesmoede-4.-maj-2019.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/nordisk/referater/137-19-2019-04-10-NU-Skype-Moede-vers-1.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/nordisk/referater/158-19-Referat-fra-NU-moede-i-forbindelse-med-Faellesmoedet-05.05.2019.pdf
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Mødedatoer er planlagt. 

Nose work uddannelsen er ved at blive udviklet, så vi kan begynde at uddanne instruktører i DcH 

Referat fra udvalgsmøde i uddannelsesudvalget 5-5-19 

 

BRUGSHUNDEUDVALGET 

Fremover skal figurantkurset ligge tidligere på foråret, da vi ellers ramler ind i, at mange skal til 

konfirmation. 

De nye betegnelser er nu rettet i de orienteringer der har med BHU at gøre. 

Referat fra udvalgsmøde i BHU den 05.05.2019 

 

REDAKTIONEN 

Referat fra Redaktionen 2019-2 møde Huset 

 

RALLYUDVALGET 

Nyhedsbrev rallyudvalget 7 2017 

 

KREDS 3 

Kredsbestyrelsesmøde kreds 3 3-4-2019 

Kreds 3 kredsbestyrelsesmøde 6. maj 2019 

 

KREDS 4 

Referat Kredsrådsmøde mandag d. 7/5 2018 

Referat kredsbestyrelsesmøde kreds 4 april19 

 

KREDS 6 

Referat fra formandsmødet Kreds 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dch-danmark.dk/download/referater/uddannelsesudvalg_nyheder/150-19-Referat-af-luumoede-060419.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/brugshundeudvalg/brugshunde_nyt/159-19-Referat-fra-udvalgsmoede-i-BHU-den-05.05.2019.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/dch-bladet/blad_referater/161-19-Referat-fra-Redaktionene-2019-2-moede-Huset-Middelfart.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/rally/rally_nyheder/162-19-DcH_Rally_Udvalg_Nyhedsbrev_7_2019.pdf
http://dch-kreds3.dk/wp-content/uploads/2019/04/Kredsb_ref_190403.pdf
https://www.dch-kreds4.dk/wp-content/uploads/2018/07/Referat-kredsr%C3%A5d_maj.pdf
https://www.dch-kreds4.dk/wp-content/uploads/2018/04/9.-april.pdf
https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2019/05/145-19-Referat-fra-formandsmødet-DcH-Kreds-6.pdf

