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

Referat fra: 

Formandsmøde den 25. og 26. januar 2020 på Fjelsted Skov Kro. 

  

Se deltagerlisten nederst på siden. 

  

Velkomst (AL landsformand) 

Udvalgene kan efter landsmødet bestille for 400,- tøj på webshoppen til hvert udvalgsmedlem 

med logoer og udvalgsnavn. 

 

Regnskab 2019 (HB landskasserer) 

Al bogføring er sket i løbet af en måned her op til nytår, så det er ikke umuligt, at der kan være 

bilag, der er posteret forkert. Blandt andet er al uddannelse endt under uddannelsesudvalget.  

Det samlede resultat for 2019 viser et overskud, og udvalgene har samlet set været gode til at 

overholde budgettet. 

 

Henrik gennemgik udgiftsbilaget, det er vigtigt at dette bilag bliver brugt fremover og at der 

vælges udvalg og aktivitet så vi er sikker på at tingene bliver bogført rigtig. 

 

Budget 2020-2021 (HB landskasserer) 

Alle udvalg skal indsende deres budget for 2020 og 2021 til Henrik hurtigst muligt. 

De vil blive gennemgået på næste HB møde den 9. februar. 

Dommerudvalget vil gerne have betaling for dommeruddannelse ind under landsforeningen, 

mod betaling fra kredsen i dag. Udvalget sender budget. 

 

Hvilke krav skal stilles til undervisere på kurser i DcH regi? (CR kreds 1) 

Kreds 1 har svært ved at finde kredsinstruktører til alle uddannelser og ønsker at bruge andre 

instruktører til nogle af uddannelser. Hvornår kan man tage disse ind og hvilke krav stilles der. 

Det blev diskuteret.  

Det blev bragt på banen, om man ikke kunne bruge specialister, som ikke har kredsinstruktør 

uddannelsen. 

Det blev kommenteret, at man ikke bare skal tage alle ind og undervise, der skal være en linje 

og kvalitet i uddannelsen. 

Uddannelsesudvalget ønsker at kunne godkende hvem der underviser på instruktørgrunduddan-

nelsen/overbygninger i DcH for at få en ensartethed i uddannelsen.  

Det blev foreslået, at der bliver lavet en kompetenceliste eller at udvalget finder en løsning. 

Det blev sagt at det er en opgave for kredsens uddannelsesudvalg at skaffe undervisere til det, 

det kan landsudvalget ikke løse.  

Uddannelsesudvalget blev opfordret til at det tages med på kredsinstruktørsamlingen og at de 

finder en løsning på problemet. 

Der blev spurgt ind til om man har kompetencerne på plads i forhold til geografien så vi har lan-

det dækket ind.  

Det blev besluttet at dette emne bliver taget op på kredsinstruktørsamlingen, for at finde en løs-

ning. 
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Hvordan kan man kompensere økonomisk for den skævdeling, der er i an-

tallet af kredsinstruktører i de forskellige kredse? Hvad er en løsning her og nu, og hvad 

kan gøres på den lange bane? (CR kreds 1) Dette tages op på et HB-møde. 

 

Landsmødet foredrag/workshop (LL landsnæstformand) 

På sidste års landsmøde var der ønske om, at vi kunne bruge den tid, der blev ”tilovers” på en 

form for workshop eller foredrag. 

Hovedbestyrelsen ville gerne høre input fra forsamlingen. 

Der blev rejst flere emner: 

Kan vi gøre noget for at få flere frivillige (instruktører) i lokalforeningerne 

Det kan være, at vi skulle debattere det at honorere frivillige, eller tjene penge i lokalforeningen. 

Hvor stort er dette problem egentlig? 

Der blev nævnt flere andre emner, men konklusionen på debatten er, at vi skal have en (Torben 

Stenstrup) der kommer med et oplæg ang. strategien og problematikken omkring frivillig/in-

struktør manglen i lokalforeningerne. 

Ang. betaling af frivillige så tager HB fat i dette emne og vil se om der kan være noget klar til 

landsmødet 2021. 

 

Gennemgang af målopfølgningen på strategierne for hovedbestyrelsen og udvalg. (AL 

landsformand)  

Der blev arbejdet med dette emne og der var oplæg fra de fleste udvalg. 

Se vedhæftet PowerPoint/PDF 

 

Arbejde med fremtidige strategier: 

Fokus på mål 1, Dialogen mellem landsudvalg og hovedbestyrelsen bliver styrket hvilket leder 

til en oplevelse af en fælles retning for udvikling af DcH. (DD kreds 5) 

Der var en god debat og vi fik lavet fokusområder som der arbejdes videre med. 

Samvær og dialog 

Anerkendelse for arbejdet og forståelse af andres arbejde 

Fortsætte den gode åbenhed 

Forventnings afstemning 

Formøde før formandsmødet 

Facebookgruppe med udvalg 

Tillid til at alle vil det bedste for DcH 

Kendskab til hinandens arbejde skaber tryghed i gruppen 

Åbenhed for opgaver og synspunkter 

Respekt for sagen og personen 

Skabe den gode stemning ved kendskab til andres arbejde 

Kende forudsætninger for andres arbejde 

Tag tingene på møderne 

Det skrevne kan forstås på mange måder 

HB og udvalg skal løse konflikter internt 

Skal Facebook være debatforum eller skal det bare være oplysning 

Skal landsforeningen være opdelt på en anden måde (konkurrence, pr. m.m. og uddannelse) 
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Samlende aktiviteter før sagsbehandling 

Respekter andres holdninger 

Kendskab – til hinanden og til emnerne 

Kende til forudsætninger og arbejdsopgaver 

Klare grænser 

Talemåde/sprog/ordvalg 

Flere møder og byde mere ind 

 

Eventuelt  

Frede informerede om forslaget til den nye dyrevelfærdslov omkring øre- og halekuperinger så 

er der hvis det bliver vedtaget en rigtig god nyhed for vores hunde. Hvis hunden får en skade på 

øre eller hale, skal skaden dokumenteres, og derefter kan hunden deltage i konkurrencer.  

 

Søndag 

DcH Klubmodul, workshop med brugen af systemet i udvalgene  

HB og udvalg arbejdede med DcH Klubmodul og Jan gennemgik programmet for formændene 

og hvordan de kunne bruge det i udvalgsarbejdet. 

Alle udvalg skal hurtigst muligt sende deres forslag til en forside til udvalget med en beskrivelse 

med udgangspunkt i oplægget fra Hovedbestyrelsen, samt punkter der skal med i menuen på si-

den. (link til siden https://dchdanmarkregnskab.klub-modul.dk/cms/ShowContent-

Page.aspx?ContentPageID=29 ) 

Der skal laves landsarrangementer gennem landsforeningens Klubmodul side og alle møder 

m.m. skal lægges i landsforeningens kalender pr. dags dato. Ved spørgsmål kontaktes Jan. 

Udvalgene kan selv lægge ting i kalender og events, mens øvrige dokumenter lægges ind af Jan 

eller Helle.  

Der vil blive arbejdet på at Landsforeningens Klubmodul side er helt færdig ved udgangen af 

februar. 

 

 

Deltagere: 

 

Annette Lunau Landsformand 

Christian Ravn Kredsformand kreds 1 

Dorte Dabelsteen Kredsformand kreds 5 

Dorthe Larsen Næstformand Uddannelsesudvalget 

Gitte Dransfeldt Christensen Kredsformand kreds 2 

Hans Devantier Ordensudvalget 

Henrik Bøgelund landskasserer 

Iben Marianne Krarup Pedersen Formand Rallyudvalget 

Ingeborg Henriksen Formand Nose workudvalget 

Jan Nielsen Forretningsfører og referent 

Janna Juhler Formand Konsulentudvalget 

Jette Nybo Andersen Formand DcH-Bladet udvalget 

Jim Hempel Formand Agilityudvalget 

https://dchdanmarkregnskab.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=29
https://dchdanmarkregnskab.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=29
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Julie Koed Aasted Formand Ungdomsudvalget 

Jørgen Randa Kredsformand kreds 3 

Kirsten Christoffersen Formand Nordiskudvalg 

Linda Lundh Landsnæstformand 

Morten Jensen Formand Brugshundeudvalget 

Ole Suurland konstitueret Formand Dommerudvalget 

Peter Knudsen Formand Konkurrenceudvalget 

Steen Andersen Kredsformand kreds 6 

Frede Pedersen Kredsformand kreds 4 

Helle Troelsen Webmaster deltog søndag  

 

Ingen deltagelse fra Eftersøgningsudvalget. 


