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HOVEDBESTYRELSEN 
Medlemsopgørelsen for oktober akkumuleret, den viser desværre for første gang en tilbage-
gang af medlemmer på landsplan, det er kun kreds 1 som har en positiv udvikling, vi mangler 
136 medlemmer i forhold til sidste år på samme tid. 
Det er meget vigtigt, at vi får arbejdet med strategien og får lavet handlinger på den, så vi kan 
få vendt udviklingen i DcH. 
Det jeg hører ude på vores strategimøder er, at vi mangler instruktører over hele landet, vi 
har masser der søger os, men vi har ikke plads til flere på de hold vi har. 
Medlemmer oktober 2019 akkumuleret 
 
Status landskassereren 
Flytning af formandsmødet 
Ny form for hædring i DcH 
Reklame på DcH hjemmeside for arrangementer 
Forslag om honorering ved DM fra kreds 1 
Hvilket logo skal man bruge i DcH 
Konkurrerende arbejde i DcH 
Referat fra HB møde 20. oktober 
 
STRATEGI WEEKEND 
Der nu afholdt 3 weekendkurser med stor tilfredshed. 
Strategien bliver der arbejdet med om lørdagen og der er masser af erfa og gode inputs at få 
med hjem om hvordan vi får den til at leve og udvikle lokalforeningen, endnu engang gjorde 
flere opmærksom på, at vi er nødt til at gøre noget for at udvikle foreningen, hvis vi stadig vil 
have nye frivillige og medlemmer generelt. 
 
DcH ADMIN (Klubmodul) 
Det er et meget presset program og der er mange ting vi ikke kommer ind på til mødet, derfor 
har vi har besluttet at uddanne nogle superbrugere i hver kreds som kan deltage på erfamø-
der i kredsen omkring Klubmodul og dens muligheder. 
Det er vigtigt at alle foreninger deltager på disse kurser. Dette er muligheden for at få stor 
hjælp til opstarten. 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 opstart sammen med den enkelte forening. 
Link til Demoside i Klubmodul 
 
Hovedbestyrelsen har møde næste gang den 3. december, ting der skal med på dagsordenen 
skal være sekretariatet i hænde senest 8 dage før. 
 

https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2019/11/309-19-Medlemmer-oktober-2019a-.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/hovedbestyrelse/hb_referater/301a-19-Referat-fra-HB-moede-den-20.-oktober-2019.pdf
https://dchdemoside.klub-modul.dk/
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NORDISK UDVALG 
Evaluering NOM 2019 i Värnamo, Sverige 
DM 2020 i kreds 2 Holstebro 24. -26.04.2020 
Konkurrencekalenderen 2020 
Referat fra Skype møde i NU 01.10.19 
 
UNGDOMSUDVALGET 
Opfølgning og evaluering på weekendlejren i DcH Brædstrup 
Referat af udvalgsmøde i Ungdomsudvalget 
 
RALLY UDVALGET 
DM 2019 
Bedømmelsesafgørelser 
Fælles konkurrencekalender i kredsene 
Referat RU 07.10.19 
 
Godkendelse af halsbånd med magnetsamling 
Overholdelse af regler for oprykning 
Opvarmning inden for båndet 
Referat RU 09.09.19 
 
Magnet halsbånd 
Oprykninger 
Øvelser 
Lokning af Hund 
DcH Rally Udvalg-Nyhedsbrev 9-2019 
 
EFTERSØGNINGSUDVALGET 
Sponsoraftale med Kingsmoor 
Læs Orienteringerne for udvalget 140, 142, 143 
Online rapport 
Godkendelser af eftersøgere 
Medieomtaler 
Hvordan ser eftersøgningstjenesten ud om 5 år 
Referat af Årsmøde for Eftersøgere    
 
KREDS 1 
Referat kredsbestyrelsesmøde kreds 1 
 
KREDS 3 
Kredsrådsmøde referat 9. oktober 2019.docx 
 
KREDS 4 

https://www.dch-danmark.dk/download/nordisk(2)/nordisk_nyt/286-19-Referat-fra-Skype-moede-i-Nordisk-udvalg-01.10.19.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/ungdom(2)/referater/291-19-Referat-udvalgsmoede-i-ungdomsudvalget-05-10-19.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/297-19-Referat-RU-07.10.19.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/rally_referater/296-19-Referat-RU-09.09.19.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/rally/rally_nyheder/298-19-DcH-Rally-Udvalg-Nyhedsbrev-9-2019.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/efters%C3%B8gningsudvalg/310-19-Referat-Aarsmoede-for-Eftersoegere-2019.pdf
http://www.dch-kreds1.dk/referater/
http://dch-kreds3.dk/referater-bestyrelse-kreds3/
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Referat Kreds 4 
 
KREDS 6  
Referat september møde DcH Kreds 6 
 
HÅNDBOGEN 
 

https://www.dch-kreds4.dk/kreds4/kredsraadsmoeder/
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

