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HOVEDBESTYRELSEN 
Medlemsopgørelsen for november akkumuleret, den viser desværre en fortsat tilbagegang af 
medlemmer på landsplan, det er kun kreds 1 som har en positiv udvikling, vi mangler 172 
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. Husk FÆLLESKAB, ÅBENHED OG KVALITET! 
Medlemmer november 2019 akkumuleret 
 
HOVEDBESTYRELSESMØDE 3. DEC 2019 
Der er afholdt superbruger kurser i DcH Klubmodul så der nu er 2 superbrugere i hver kreds. 
Der blev diskuteret punkter til formandsmødet i januar 
Åbent brev til hovedbestyrelsen er behandlet og besvaret 
Referat fra HB møde den 3. december 2019 
 
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 landforeningskontingent 2020 290,- pr. medlem. 
 
STRATEGI WEEKEND 
Alle 6 weekendkurser er nu afholdt og der har været positive tilbagemeldinger alle steder. 
Det er nu vigtigt at der bliver arbejdet videre med strategien i kredsene og i lokalforeningerne 
så vi kan være rustet til fremtiden. (FÆLLESKAB, ÅBENHED OG KVALITET) 
 
DcH ADMIN (Klubmodul) 
Der er nu afholdt 6 kurser i forbindelse med strategikurserne og det har været et hektisk pro-
gram, mange kredse har indkaldt til erfamøder i december måned for at få de sidste med og 
for at hjælpe hinanden med at komme godt i gang med systemet. 
Vi har 115 lokalforeninger som har aktiveret deres Klubmodul og har profiler oprettet, der er 
kun 4 lokalforeninger der mangler, 74 lokalforeninger er begyndt at få medlemmer ind i deres 
Klubmodul. 

Vi har nu registret 4117 profiler og 2762 medlemmer i DcH-Klubmodul, det er rigtig flot       
Den 16. december åbner DcH-tilmelding i Klubmodul, administratorer kan oprette konkurren-
cer, der bliver lavet videoguides til dette i Klubmodul, og hundeførere kan tilmelde sig kon-
kurrencer via deres Klubmodul profil. (LINKS til Konkurrenceoprettelser og tilmelding i 
Klubmodul) 
Kontakt endelig supporten i Klubmodul og få jer tilmeldt erfamøderne i kredsene. 

https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2019/12/336-19-Medlemmer-november-2019.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/hovedbestyrelse/hb_referater/339-19-Referat-fra-HB-moedet-den-3.12.19-kl.-19-paa-Skype.pdf
https://dchdanmarkregnskab.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=26
https://dchdanmarkregnskab.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=26


Månedsbrevet 
Aktiv hund i DcH  
Vores værdier er: FÆLLESKAB, ÅBENHED OG KVALITET. 

 

Sekretariatet 
Forretningsfører Jan E. Nielsen, Anton Berntsen vej 10, 7182 Bredsten. 

Tlf.: 21156610  mail: sekretariatet@dch-danmark.dk 

Aktiv hund i DcH  
Vores værdier er: FÆLLESKAB, ÅBENHED OG KVALITET. 
 

 
Link til Demoside i Klubmodul 
 
Link til hjælpeside i Klubmodul 
 
Hovedbestyrelsen har møde næste gang den 5. januar, ting der skal med på dagsordenen skal 
være sekretariatet i hænde senest 8 dage før. 
 
Kandidatlister til landsmøde 
Husk at indstille kandidater til landsudvalgene senest 15. januar 
Indstillingslister 
 
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 
Nyt medlem i udvalget Niels Engkjær 
DM 2020 i kreds 2 Holstebro 24. -26.04.2020 
Nye udtagelsesregler DM – integreres i DcH online 
Ændringer til program – Lille nordisk 
Ny dommeraspirant til opstart efter DM 2020 
Vi vil gerne have flere runderingshunde. 
Referat fra NU møde 05.11.19 på Paarup Kro 
 
UDDANNELSESUDVALG 
Så er datoerne for efteruddannelsen i 2020 klar! 
Kursusoversigt 2020 
 
DOMMERUDVALG 
Dommerprøver 
Spørgsmål fra kredsene 
Efteruddannelses datoer 
Referat fra Dommerseminar 2019 
 
KONKURRENCEUDVALG 
Eliteturneringen – status 
DM 2019 – status   
Orienteringer 
Klubmodul og beregnerprogrammet 
Referat fra møde i LKU d. 16. november 2019 
 

https://dchdemoside.klub-modul.dk/
https://dchdanmarkregnskab.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
https://www.dch-danmark.dk/dchs-medlemssider/hovedbestyrelsen-2015/landsmoede-2020.htm
https://www.friluftsraadet.dk/vores-natur
https://www.dch-danmark.dk/download/nordisk/referater/314-19-Referat-fra-NU-moede-05.11.19-.pdf
https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2019/12/315-19-Nyhedsbrev-om-kurser-2020.pdf
https://www.dch-danmark.dk/dchs-medlemssider/dommer-udvalg/dommer-nyt.htm
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/konkurrence_referater/341-19-Konkurrenceudvalget-moede-161119.pdf
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KREDS 1 
Referat Kredsrådsmøde kreds 1 
 
KREDS 2 
Referater fra DcH Kreds 2 
 
KREDS 3 
Kreds 3 referat kredsbestyrelsesmøde 7. november 2019 
Kreds 3 kredsbestyrelsesmøde onsdag den 27. november 2019 
 
HÅNDBOGEN 
 

https://dchkreds1.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=13
https://dch-kreds2.dk/kontakt/dch-kreds-2-referater/
http://dch-kreds3.dk/referater-bestyrelse-kreds3/
http://dch-kreds3.dk/referater-bestyrelse-kreds3/
https://online.flowpaper.com/79030752/DcHHndbogen20195a/#page=1
https://online.flowpaper.com/79030752/DcHHndbogen20195a/#page=1

