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

Referat fra HB møde den 5. januar 2020 på Skype 

 

Deltager på mødet: 

Annette Lunau landsformand og mødeleder 

Linda Lundh landsnæstformand 

Henrik Bøgelund Landskasserer 

Christian Ravn kredsformand kreds 1 

Gitte D. Christensen kredsformand kreds 2 

Jørgen Randa kredsformand kreds 3 

Frede Pedersen kredsformand kreds 4 

Dorte Dabelsteen kredsformand kreds 5 

Steen Andersen kredsformand kreds 6 

Jan E. Nielsen forretningsfører og referent 

 

 

Nyt fra landsformanden og FU 

Annette har lavet årsberetningen, som er rundsendt og godkendt af HB. 

Annette informerede om at hun kan blive forhindret til næst HB møde den 9. februar da en af 

hendes hunde venter hvalpe denne dato. 

Ang. landsmødet 2020, så blev vi opfordret til at lave et indlæg eller workshop i forbindelse 

med landsmødet.  

Vi arbejder på at lave en opfølgning på strategiarbejdet. Jan undersøger, om Torben Steenstrup 

evt. kunne lave et oplæg. 
 

Nyt fra landskassereren 

Status regnskab 

De sidste ting, som skal til betaling for 2019, er sendt, og bogføringen er færdig ca. den 15. ja-

nuar. 

Regnskabet vil være klar i løbet af januar, og der skal foretages revision inden mødet den 9. fe-

bruar. 

Tilbagebetaling af kontingent kreds-lands hvor lang tid skal man kunne få pengene tilbage, det 

er i dag ikke muligt at få pengene tilbage når man har betalt.  

Det blev besluttet, at det i fremtiden vil være muligt med god og gyldig grund inden for 3 uger 

at få kontingentet tilbage, hvis en hundefører springer fra. 

Ang. lands- og kreds kontingent så udsendes der en faktura fra landsforeningen og kredse til lo-

kalforeninger, som overfører beløbet til kreds- og landsforening eller bruger den automatiske 

betalingsløsning i DcH Klubmodul. 

 

Nyt fra sekretariatet 

Status DcH Klubmodul 

Vi er lige nu (5-1-20) 5117 medlemmer og 6303 profiler.   

Status Erfamøder i kredsene. 

Kreds 1 har afholdt erfa møde, kreds 2 har ikke afholdt men afholder i januar-februar, 2 erfa 

møder i kreds 3, 1 erfa møde afholdt i kreds 4 og holder et mere i februar, 2 erfa møder i kreds 

5, kreds 6 har ikke afholdt erfa møde men afholder den 14.januar og 16. februar.  



 

 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 

Jan foreslog, at man inviterer Klubmoduls regnskabs specialist Charlotte Kjær, som også laver 

bogføring for landsforeningen til et erfa møde i kredsene om Klubmodul regnskabsmodulet. 

Hendes kontaktoplysninger er: Email: mail@charlotte-kjaer.dk Mobil: 61371849 

Hvordan får vi de sidste med i Klubmodul? 

Jan sender en liste til kredsene med antal tilmeldte medlemmer i lokalforeningerne, og kredsfor-

mændene tager fat i dem, som er markeret med rødt pga. manglende medlemmer, for at kunne 

hjælpe dem med at de komme i gang. 

Konkurrencetilmeldingsmodulet kører, og der er allerede oprettet en del konkurrencer, der er 

dog problemer med beregnerprogram integrationen som der arbejdes på at få løst hurtigst mulig. 

 

Nyt fra sponsorer/Friluftsrådet 

Status Hunde gåtur. 

Kreds 4, kreds 5 og kreds 1 har arrangeret. 

kreds 6 er ved at få planlagt 2 ture, kreds 2 og 3 har problemer med at finde nogen, der vil være 

med til at arrangere det. Alle melder ind seneste 31. januar med steder og dato til Jan. 
Jan spurgte ind til, om vi skal med på Naturmødet i Hirtshals igen i 2020? Der er planlægnings møde den 

29. januar. Kreds 1 er klar til at deltage, og det blev besluttet at vi deltager den. 14. til 16 maj 2020 i 

Hirtshals. 

Kingsmoor vil indkalde til møde ang. samarbejdet. Der er ikke sket noget endnu, trods rykning. 

Jan tager fat på dem og finder ud af, hvad der sker. 

Jan aftaler også et møde med Agria her i foråret. 

 

Strategi 

Status og det videre forløb 

Vi arbejder med strategien og er godt i gang med målsætningerne, og der skal laves nye delmål 

(2020-21), og der bliver fulgt op på dem vi har arbejdet med (2019-20). 

Vi skal gennemgå målopfølgningen på formandsmødet, det skal på dagsordenen, og det skal 

sendes ud til udvalgene, at vi laver en status på udvalgenes målopfølgning(delmål) på formands-

mødet. 

Vi skal arbejde videre med dette og få udarbejdet de nye delmål til 20-21 på næste HB-møde. 

 
307 19 Orientering nr. 19 Jubilæer, runde dage og begravelser, gaveregulativ og æresmedlemmer, til 

godkendelse  

Ændring af hædring i DcH. 

Den er hermed godkendt og sættes ind i håndbogen. 

 

316 19 Forslag til ændring af håndbogstekst i orientering nr. 121 Ungdomsudvalget arbejdsfordeling. 

Ændring i formuleringen. 

Godkendt.  

 

Frede spørger til om vi skal fortsætte med 6 DcH-Blade om året. 

Det er meget uheldigt, at der udkommer et DcH-Blad i slut juni og i december, da der mange steder ikke 

er nogen i foreningen. Vi vil gerne have et oplæg til gode ideer omkring dette fra udvalget, Annette fore-

spørger udvalget. 

 

mailto:mail@charlotte-kjaer.dk
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Der skal laves en arbejdsgruppe i HB omkring problematikken med betaling af frivillige. 

Vi vil forsøge at få lavet en projektbeskrivelse, så vi kan søge midler til dette. 

Udsat til næste møde. 

 

Hvem skal svare udvalgene ved sager behandlet i HB 

Udsat til næste møde. 

 

Formandsmødet 25. og 26. januar 

347/19 Invitation til formandsmødet den 25. og 26. januar 

 

Dommerudvalg: 

253 19 VS: Forslag til HB fra dommerudvalget ang. ændringer af økonomibelastningen i kredse og 

landsforening. 

Der skal sendes et budgetoplæg til et evt. årsmøde for dommere. 

Ang. økonomien omkring uddannelse af dommere så tages det op på næste HB-møde. 

 

Ordensudvalg: 

299 19 Ordensudvalget  

Udsat til næste møde. 

 

Eftersøgningsudvalget: 

Møde med udvalget, der skal findes en dato for mødet. 

Frede finder en dato. 

 

Brugshundeudvalget: 

335 19 Vedr. Kontonummer til overførsel af Brugshundeudvalgets andel af DM-overskud 

Vi vil gerne have denne diskussion på formandsmødet og kan ikke tage beslutning om det på dette møde. 

 

Agilityudvalget: 

338 19 Forslag til ny orientering nr. 91 Agility dommere 

12 20 Agilityudvalgets orientering nr. 91, med rettelser af formuleringen. 

Godkendt. 

 

Konkurrenceudvalget: 

344 19 VS: Orientering ændringer for konkurrenceudvalget 

Orientering nr. 72 Afvikling af danmarksmesterskaber 

Det skal begrundes, hvorfor der er en stigning i startgebyret, sammen med regnskabet fra sidste år. 

Orientering nr. 73 Danmarksturneringen for elitehunde 

Rettes ifølge vedhæftede til udvalget 

Orientering nr. 75 Generelle regler for kredskonkurrencer og landsdækkende konkurrencer 

Der skal et sted i denne orientering stå, at det er lokalforeningen der bestemmer, hvornår man kan til-

melde sig konkurrencerne. 

Orientering nr. 76 Landsforeningens vandrepokaler 

Er godkendt. 

 

Nordisk udvalg: 

345 19 VS: Bekræftelse på at alle kredse betaler for dommere til nordiske konkurrencer. 

Det er hermed bekræftet. 
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Uddannelsesudvalget: 

Kredsinstruktørsamlingen den 8. februar, skal vi have nogle med fra HB? 

Steen og Linda deltager på mødet. 

 

Eventuelt 

Intet 

 

Dato for næste møde – husk at indsende senest 8 dage før. 

Næste møde den 9. februar. 


