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HOVEDBESTYRELSEN 
Medlemsopgørelsen for 2019 viser desværre en fortsat tilbagegang af medlemmer på lands-
plan, det er kun kreds 1 som har en positiv udvikling, vi mangler 82 medlemmer i forhold til 
2018 altså en lille tilbage gang. 
Det er meget vigtigt, at vi får arbejdet med strategien og får lavet handlinger på den, så vi kan 
få vendt udviklingen i DcH. Husk FÆLLESKAB, ÅBENHED OG KVALITET! 
Medlemmer december 2019 og endeligt akkumuleret 
 
HOVEDBESTYRELSESMØDE 5. januar på Skype 
Frist for tilbagebetaling af kontingent 
Status DcH Klubmodul 
Konkurrencekalender og tilmelding i DcH Klubmodul 
Strategien og det videre forløb 
Godkendelser af Orienteringer 
Referat fra HB møde den 5. januar 2020 
 
LANDSKASSEREREN 
Fastsættelse af kontingent til landsforeningen 
”Forslag om kontingent fra hovedbestyrelsen 2020 på landsmødet 2019. 
Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent på 290,- 
Det blev godkendt af landsmødet.” 
Dermed landsforeningskontingent 2020 290,- pr. medlem. 
 
DcH Klubmodul 
Vi er nu oppe på 6922 medlemmer i DcH Klubmodul og vi har 7995 profiler, husk at for at 
være medlem i DcH, så skal man være tilmeldt og betalt et årskontingent eller på et hold i en 
lokalforening. 
Vi mangler nu kun et par foreninger som ikke er kommet i gang endnu, husk at jeres medlem-
mer skal være indmeldt senest den 31. januar for at i kan deltage på landsmødet 2020. Lokal-
foreningerne vil alle sammen modtage en faktura, med opgørelse af jeres medlemmer, ca. den 
25. januar, som I bedes betale enten via DcH Klubmodul eller via banken senest den 31. ja-
nuar. 
Mange foreninger bruger allerede hjemmeside, regnskab og andre moduler i DcH Klubmodul 
og der vil løbende blive indkaldt til erfamøder i kredsene for at klæde jer på til at udnytte 
disse ting i vores system. 
Konkurrence tilmeldingssystemet er godt oppe at køre, vi har pt. over 100 konkurrencer inde 
i systemet og de sidste brikker til integration af beregnerprogrammet er ved at falde på plads i 
skrivende stund. 

https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2020/01/Medlemmer-december-2019.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/hovedbestyrelse/hb_referater/28-20-Referat-fra-HB-moedet-den-5.1.20-kl.-19-paa-Skype.pdf
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Kontakt endelig supporten i Klubmodul, følg Facebookgruppen ”Klubmodul gruppe for DCH”  
og få jer tilmeldt erfamøderne i kredsene. 
 
Link til Demoside i Klubmodul 
 
Link til hjælpeside i Klubmodul Under punktet Klubmodul. 
 
Link til Facebookgruppe 
 
Hovedbestyrelsen har møde næste gang den 9. februar, ting der skal med på dagsordenen skal 
være sekretariatet i hænde senest 8 dage før. 
 
ÅRSBERETNINGER FRA HOVEDBESTYRELSEN, UDVALG OG INITIATIVFONDEN 
Link til beretninger 
 
FRILUFTSRÅDET 
Kredsene afholder gåture i naturen med naturvejleder, og der vil være rigtig mange aktivite-
ter rundt om i landet med masser af foreninger. 
Vores Natur - smugkig på den visuelle identitet og se trailer for DR-naturprogram 
 
NORDISK UDVALG 
343/19 Referat fra Skype møde i NU 10.12.19 
 
UDDANNELSESUDVALG 
Datoerne for efteruddannelsen i 2020 
Kursusoversigt 2020 
 
KREDS 2 
20/20 Referater fra DcH Kreds 2  
 
KREDS 5 
346/19 Referat af koordineringsmøde kreds 5 281119 
 
HÅNDBOGEN 
Orientering nr. 19, Jubilæer, runde dage og begravelser, gaveregulativ og æresmedlemmer. 
Ændring af hædring i DcH. 
Orientering nr. 121 Ungdomsudvalgets arbejdsfordeling. Ændring i formuleringen. 
Agilityudvalgets orientering nr. 91, med rettelser af formuleringer vedr. dommere. 
Orientering nr. 76 Landsforeningens vandrepokaler opdateret. Nr. 75 og 71 datoer. 

https://dchdemoside.klub-modul.dk/
https://dchdanmarkregnskab.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
https://www.facebook.com/groups/647134782470981/
https://www.dch-danmark.dk/beretninger-2019.htm
https://www.friluftsraadet.dk/vores-natur
https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2019/12/315-19-Nyhedsbrev-om-kurser-2020.pdf
https://dch-kreds2.dk/kontakt/dch-kreds-2-referater/
https://www.dch-kreds5.dk/organisation/referater/
https://online.flowpaper.com/79030752/DcHHndbogen20201/#page=1
https://online.flowpaper.com/79030752/DcHHndbogen20201/#page=1

