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HOVEDBESTYRELSEN 
Medlemstal for akkumuleret august 2019 viser en fremgang på medlemstallet i forhold til sid-
ste år på 133 medlemmer, der er et par kredse der har tilbagegang ellers fin udvikling. 
Medlemmer akk. august 2019 
 
DcH ADMIN 
Arbejdsgruppen havde møde i august hvor systemet blev testet af og der testes fortsat, vi nær-
mer os opstarten af kredsmøderne hvor lokalforeninger og kredse får deres system gennem-
gået og opsat, det er vigtigt at alle foreninger deltager på disse kurser, da dette er mulighe-
den for at få stor hjælp til opstarten, vi regner med at de første foreninger kan starte deres sy-
stem op først i oktober. Der bliver sendt opstarts mails ud til foreningerne inden de kommer 
på kurserne og det er meningen at man har været inde i systemet inden kurserne. Klubmodul 
vil stå for denne opstart sammen med den enkelte forening. 
 
Invitation til Strategikurser på vej ud til alle lokalforeninger. 
Konkurrenceudvalget vil tage ud i kredsene og drøfte DcH programmet og mulighederne med 
programmet med lokalforeningerne i 2020. 
Thomas Ryhave har opsagt sit hverv som formand for dommerudvalget, hovedbestyrelsen 
takker ham for det store arbejde han har lagt i udvalget gennem årene. 
257/19 Referat fra HB møde den 17. august 
 
Der er udsendt høring af den nye dyreværnslov og til vores store glæde, så ser det ud til at vo-
res forslag om at hunde som har fået fjernet noget af et øre eller halen pga. veterinære forhold 
fremover kan søge dispensation og ved grundig dokumentation også kan få den. Vi følger ud-
viklingen. 
 
Hovedbestyrelsen har møde næste gang den 20. oktober, ting der skal med på dagsordenen 
skal være sekretariatet i hænde senest 8 dage før. 
 
SEKRETARIATET 
252/19 Mail er sendt ud med Bestilling af faneplader til DM 2019, til lokalforeninger. 
249/19 Nyhedsbrev - Vores Natur Friluftsrådet 
 
 
DOMMERUDVALG 
240/19 DU Referat fra Budgetmøde i DU 
 
NORDISK UDVALG 
Nordisk DM 2020 afholdes i kreds 2 Holstebro 24. -26.04.2020. 

https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2019/09/261-19-Medlemmer-august-2019.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/hovedbestyrelse/hb_referater/257-19-Referat-fra-HB-moede-den-17.-august-2019.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/dommer_nyt/240-19-Referat-budgetmoede-den-10.-aug.-2019.pdf
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Der har være afholdt uddannelse af dommeraspiranter, og for alle nordiske dommere bliver 
der afholdt kursus den 05.10.2019 hos DcH Bording. 
Holdet der skal til NOM 2019 - 13. til 15.09.2019 i Värnamo er ved at være klar til at repræ-
sentere Danmark. 
Tiltag for at få flere konkurrencer. 
241/19 NU Referat Skype møde 12.08.2019 Nordisk Udvalg 
 
REDAKTIONEN 
Arbejdsfordeling for fremtidige blade. 
Kontaktpersoner til de forskellige udvalg. 
259/19 Referat fra møde i Redaktionen 2019-3 
 

INITIATIVFONDEN 
Her er der mulighed for at søge om lån hos DcH’s Initiativfond (IF) 
Bestyrelsen for DcH’s Initiativfond er indstillet på en så hurtig sagsbehandling som muligt. 
256/19 Nyhedsbrev initiativfonden 
 
KREDS 1 
246/19 Referat kredsbestyrelsesmøde kreds 1 
 
KREDS 3 
258/19 Referat af Kredsbestyrelsesmøde 26. august 2019 
 
KREDS 5 
255/19 Referat af kredsbestyrelsesmøde 150819 kreds 5 
 
HÅNDBOGEN 
Ingen opdateringer 

https://www.dch-danmark.dk/download/nordisk/referater/241-19-Referat-Skype-moede-12.08.2019-Nordisk-Udvalg-.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/dch-bladet/blad_referater/259-19-Referat-fra-moede-i-Redaktionene-2019-3-.pdf
https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2019/09/256-19-Nyhedsbrev-fra-initiativfonden-august-2019.pdf
http://www.dch-kreds1.dk/referater/
http://dch-kreds3.dk/referater-bestyrelse-kreds3/
https://www.dch-kreds5.dk/organisation/referater/
https://view.joomag.com/dch-h%C3%A5ndbogen-dch-h%C3%A5ndbogen-2019-4/0212764001511109360?short

