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HOVEDBESTYRELSEN 
Medlemstal for akkumuleret september, det viser desværre at alle kredse undtagen 1 og 6 har 
tilbagegang i medlemmer, og at vi nu kun har 27 medlemmer flere end sidste år, der er et me-
get stort fald i tilgangen i september i forhold til sidste år, vi kan også se at der er en del for-
eninger som ikke har modtaget medlemmer i mange måneder. 
Medlemmer september 2019 
 
STRATEGI WEEKEND 
Det første weekendkursus er afholdt med stor succes i kreds 3. 
Strategien blev gennemarbejdet og det var gode input til hvordan vi får den til at leve og ud-
vikle lokalforeningen, flere gjorde opmærksom på, at vi er nødt til at gøre noget for at udvikle 
foreningen hvis vi stadig vil have nye frivillige. 
 
DcH ADMIN (Klubmodul) 
Der var rigtig god stemning og der blev arbejdet flittig med det nye IT-system. Det er vigtigt 
at alle foreninger deltager på disse kurser. Dette er muligheden for at få stor hjælp til op-
starten. Der bliver sendt opstarts mails ud til foreningerne inden de kommer på kurserne og 
det er meningen at man skal gå ind i systemet inden kurserne. Klubmodul vil stå for denne op-
start sammen med den enkelte forening på alle møderne. 
 

Kursus i fundraising og det nye medlem system og regnskabsprogram. 

Fundraising: 

Rigtig interessant og Torben Stenstrup formåede at gøre det virkelig spændende og forståeligt. Man kunne ikke gå derfra uden at 

have fået meget lyst til at få nogle projekter i gang og søge penge hjem til klubben. Der er jo en masse muligheder. 

 

DcH-admin: 

Det nye medlem system og regnskabsprogram, der helt sikkert vil gøre hverdagen lettere for enhver kasserer. Meget fleksibel og 

let tilgængeligt. Jeg glæder mig meget til at komme igang med det. Tror helt bestemt også at vi vil tage hjemmesiden delen med 

som også er en del af den samlede pakke.  

Det er lige før, at man kan sige, at der en gang om året skal trykkes på knappen "Afslut årsregnskab" og så er arbejdet gjort, men 

det er jo nok lidt af en overdrivelse.  

Vil glæde mig til, at håndteringen af betaling til konkurrencer kommer til at gå smertefrit. Tidligere kunne jeg jo bruge timer på at 

få rykket de tilmeldte der ikke have fået betalt. 

Tak for en god kursusdag - kunne godt have brugt mere til til adm. systemet, men der kommer jo en erfa dag. 

 

Mvh 

Benny 

Kasserer 

DcH Brande 

https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2019/10/276-19-Medlemmer-september-2019-.pdf
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Hovedbestyrelsen har møde næste gang den 20. oktober, ting der skal med på dagsordenen 
skal være sekretariatet i hænde senest 8 dage før. 
 
NORDISK MESTERSKAB 
Det danske landshold klarede sig rigtig pænt til NOM i Varnamo Sverige. Vi fik to nordiske me-
stre: Michael Thygesen i skydds og Johannes Stie i IGP. To andenpladser: René Otkjær i IGP og 
Stine Eilersen i rundering. En tredjeplads i spor til Birthe Dejgaard. Altså podiepladser til Dan-
mark i alle de discipliner vi stillede i. Se mere på Facebook gruppen Nordisk spor og runde-
ring 
 
DM 2019 I DCH AFHOLDT I LANGESKOV 
Det var en fantastisk weekend med godt vejr og super godt hundearbejde, alt fungerede, så 
endnu engang mange tak til Langeskov og de medhjælpende foreninger. 
Vindere af DM 2019 
 
RALLYUDVALG 
APP 
Der arbejdes på opdatering af nuværende app, samt færdiggørelse af den nye til iphone. 
De første meldinger omkring de nye skilte er gode. De nye øvelser er blevet taget godt imod. 
RU arbejder med mulige løsningsmodeller for hvordan dommernes bedømmelserne kan 
strømlines yderligere. 
Der ligger nu en fil med rettelsessider til Rallybogen på hjemmesiden. Det nye optryk, er til-
rettet. 
Referat fra RU's møde d. 05-08-19 
 
BRUGSHUNDEUDVALG 
Aktiviteter i 2020 
Referat fra udvalgsmøde i BHU 13. september 
Figurant kursus den 20. oktober i DcH Vejle 
 
KONKURRENCEUDVALG 
Eliteturneringen. Datoer for turneringen 2020 er sendt ud til kredsene. 
Forsøget med kridtmarkeringer i DcH programmet har nu kørt næsten en hel sæson. 
Referat af KU-møde  
 

https://www.facebook.com/groups/58224715418/
https://www.facebook.com/groups/58224715418/
https://www.dch-danmark.dk/vindere-af-dchs-dm-2019.htm?fbclid=IwAR1CN67K9FYWoTlPy0Qcpcb3PMxDGc4mh3z1jXgdmzNxzeJYyqWoC2aA_dg
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/rally_referater/265-19-Eksternt-referat-RU-050819.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/brugshundeudvalg/brugshunde_nyt/269-19-Referat-fra-udvalgsmoede-i-BHU-13.-september.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/brugshundeudvalg/brugshunde_nyt/266-19-Figurantkursus-den-20-okt-2019.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/konkurrence_referater/267-19-Konkurrenceudvalget-moede-310819.pdf
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UDDANNELSESUDVALG 
Referat fra LUU møde d. 6. september 2019 
 
KREDS 1 
Referat kredsrådsmøde kreds 1 18.09.2019 
 
KREDS 3 
Kreds 3 referat kredsbestyrelsesmøde 30.09.2019 
 
KREDS 5 
 
KREDS 6 
Referat fra kredsbestyrelsesmøde DcH Kreds 6 
 
HÅNDBOGEN 
Opdateret med Nose work orienteringer. 

https://www.dch-danmark.dk/download/referater/uddannelsesudvalg_nyheder/275-19-referat-fra-LUU-moede-d.-6.-september-2019.pdf
http://www.dch-kreds1.dk/referater/
http://dch-kreds3.dk/referater-bestyrelse-kreds3/
https://www.dch-kreds6.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=248
https://view.joomag.com/dch-h%C3%A5ndbogen-dch-h%C3%A5ndbogen-2019-4/0212764001511109360?short

