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

Referat fra HB-mødet den 9.2.20 på Fjeldsted Skov Kro 

Deltager på mødet: 
Linda Lundh landsnæstformand og mødeleder 
Henrik Bøgelund landskasserer 
Christian Ravn kredsformand kreds 1 
Gitte D. Christensen kredsformand kreds 2 
Jørgen Randa kredsformand kreds 3 
Dorte Dabelsteen kredsformand kreds 5 
Steen Andersen kredsformand kreds 6 
Jan E. Nielsen forretningsfører og referent 
 
Afbud fra: 
Annette Lunau landsformand  
Frede Pedersen kredsformand kreds 4 

Nyt fra landsformanden/næstformand og FU 
45 20 Opsamling fra 2019 viser, at der er nogle ting, vi mangler at få gennemført, som er besluttet på tid-
ligere hovedbestyrelsesmøder. 
Der blev stillet forslag om fremover at gennemgå punkterne fra sidste HB-møde og følge mere op på 
ting, der ikke er lavet/gennemført. 

 
47 20 Forslag til side i DcH Bladet der viser fordele og tilbud knyttet til et medlemskab i DcH. 
Det er ikke lavet endnu, og der skal kikkes på det igen. 
 
Månedsbrevet – skal det sendes til alle medlemmer / lægges på alle lokalforeningers hjemmesider / 
abonnement via egen profil? 
Jan sørger for at sende månedsbrevet via Klubmodul og at den vinges af ved tilmelding eller ændring af 
profil. Efter en periode sletter vi udsendelsen, som den foregår nu via Mailchimp. 

 
Formandsmødet, evaluering, emner til behandling. 
Generelt var oplevelsen af mødet positiv. HB kunne endelig præsentere et overblik over regnskabet, efter 
et turbulent regnskabsår.  
 
HB oplever specielt arbejdet med strategierne skabte positiv stemning og debat, samt konstruktive indput 
til de enkelte udvalg.  
 
Opfølgning på debatten fra landsuddannelsesudvalgets kredsinstruktørsamling den 8.2.  
Der er forslag om at indføre eksamen på instruktøruddannelsen. LLU vil udarbejde et forslag. 
HB ønsker at det sikres at vi får sikret en god overgangsordning for eksisterende instruktører.   
Der vil fortsat blive stillet krav til undervisere på IGU fra uddannelsesudvalgets side, og man vil primært 
bruge kredsinstruktører i uddannelserne. Dispensation kan fortsat søges efter nuværende kriterier.   

 
Tøjpolitik beslutningen fra formandsmødet laves som et dokument med postnummer, så vi kan finde det 
igen. 
Linda skriver og sender et dokument rundt med postnummer  

 
Nyt fra Sekretariatet 
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Status DcH Klubmodul 
7779 medlemmer og 8600 profiler. 
Tilmeld og beregnerprogrammer er ved at være klar og kører i dag i Agility og Nordisk, de andre grene 
kommer løbende på, så de er klar til brug ved konkurrencestart. 
Der var en diskussion om det at stille op til konkurrencer og godkendelsen fra lokalforeningen. Konkur-
renceudvalget tager fat omkring den aktuelle situation.  

 
Nyt forum på landsforeningens Klubmodul side til ideer og forbedringsønsker til Klubmodul. 
HB skal følge op lige umiddelbart efter den 20. februar for at sende ønsker til Klubmodul. 

 
48 20 DcH Bladet mister annonceindtægter. 
Annoncesælgeren har fået meget svær ved at sælge annoncer i vores DcH Blad, hvilket resulterer i, at vi 
kommer til at miste annonceindtægter i 2020.  De har meddelt, at det bliver svært at finde annoncører 
som ved så mange andre trykte medier. Dette tages op på HB mødet efter landsmødet. 

 
60 20 Friluftslivets Telt på Naturmødet 2020 
Jan har været til møde i Friluftsrådet ang. Naturmødet 2020 i Hirtshals den 14. til 16. maj, Jan og repræ-
sentanter fra kreds 1 deltager på mødet. 
Kan vi bruge Naturmødet mere politisk end vi har gjort. 
FU kommer med et udspil på HB-mødet efter landsmødet. 

 
Nyt fra sponsorer/Friluftsrådet 
36 20 VS: Præsentationer fra kickoff af Vores Natur og Naturstafetten, som DcH er en del af, alle kred-
sene vil arrangere en hundegåtur med naturvejledere og andre interesserede, selve naturstafetten vil 
komme rundt i det meste af Danmark, og der vil vi kunne slutte os til, så vi kan få noget mere reklame og 
omtale af arrangementerne. 
Jan har været til møde i DcH Ribe ang. kreds 4 som har lagt deres arrangement den 1. august. Kreds 1 
har også arrangeret en tur, Kreds 5 er også ved at finde et sted. 

 
Der er indgået en aftale med Fjeldsted Skov Kro om jakker til nyuddannede kredsinstruktør med logo fra 
Fjelsted Skov Kro og med Agria logo. LLU sender aftalen til Jan.  

 
Nyt fra landskassereren 
Hvordan gør vi med tilbagebetaling for medlemmer, der ikke vil være medlem, inden der er gået 3 uger? 
Der laves en kreditnota i landsforeningens og kredsens Klubmodul på det, og foreningerne skal slette 
medlemmet i deres Klubmodul. Retningslinjer vil indgå i kommende rettelser i Orientering nr 2 
§ 4.4 i landsforeningens vedtægter skal ændres og orientering nr. 1 og 2 medlemsdatabasen skal rettes, 
som følge af overgang til Klubmodul.  
Linda, Henrik og Jan retter dette. 

 
Der mangler en intern revisor efter landsmødet, da Ulla Pedersen ikke genopstiller, alle kredsformænd 
undersøger, om de evt. har kandidater. 

 
Gennemgang af regnskab via Revisor Erling Lund. 
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Regnskabet viser et overskud i 2019 på kr.  321.709, - på trods af store investeringer i nyt IT-system i 
DcH. Pga. af det nye regnskabssystem er det meget svært at lave sammenlignelige tal fra 2018. 
Regnskabet blev underskrevet af de tilstedeværende og er sendt til underskrift hos de fraværende HB 
medlemmer. 

 
Strategi 
Status og det videre forløb 
29 20 Oplæg til DcH's strategi - plan 2020 
Blev gennemgået og lavet klar til landsmødet. 

 
Landsmødet 2020 
Forslag: 
58/20 DcH Hjørring Sporlæggerhonorering 
57/20 DcH Hjørring Sporlæggerfinansiering 
Vedtægtsændring ang. kontingent (Linda laver oplæg) 
Kandidater: 
55/20 Kandidatliste A  
56/20 Kandidatliste B 
Dagsorden: 
Indlæg: evt. ved Torben Steenstrup 
63/20 Input på DcH landsmødet 21. marts 
Det blev godkendt, og vi beder Torben Steenstrup om at deltage. 
FU gennemgår drejebogen for landsmødet på næste møde. 

 
Store opgaver i 2020 
53/20 Store Opgaver 
52/20 Små lokalforeninger 
51/20 +a+b SBK kontraktinstruktører 
50/20 Betalte instruktører 
49/20 Nyt navn til DcH-programmet 
Udsat til næste møde. 

 
23 20 Ændringsforslag orientering nr. 16 om doping 
Udsat til næste møde. 

 
Der skal laves en arbejdsgruppe i HB omkring problematikken med betaling af frivillige. 
Vi vil forsøge at få lavet en projektbeskrivelse, så vi kan søge midler til dette. 
Udsat til næste møde. 

 
2 20 VS: Hoopers, en sport der bliver svær at komme uden om 
Udsat til FU mødet. 

 
31 20 VS: Angående Klubmodul 
HB har modtaget en henvendelse fra et medlem ang. bekymringer om sikkerhed og overholdelse af 
GDPR. HB er overbeviste om at Klubmodul overholder gældende lovgivning på området. 
Jan svarer afsenderen på hans henvendelse.  

 
54 20 Elektroniske Dommersedler 
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Udsat til næste møde. 
 

Ordensudvalg: 
299 19 Ordensudvalget 
Ordensudvalget har stillet spørgsmål omkring processen med valg af Kreds repræsentant. Man har be-
handlet sagen på kredsrådsmødet og i hovedbestyrelsen, og det har været nødvendigt at tage denne be-
slutning. Da man ønsker at kredsens medlem af ordensudvalget er bosiddende og aktiv i kredsen. Linda 
svarer Richard. 

 
Konkurrenceudvalget 
33 20 VS: Orienteringer KU 
De er hermed godkendt af HB undtagen forslaget om stigningen i startgebyret. 

 
Kreds 3 
24 20 DcH Hammel er lukket 
61 20 Referat fra ekstraordinær generalforsamling 
Det viser sig, at ikke alle medlemmer er indkaldt eller har haft mulighed for indsigelser mod nedlæggelse 
af foreningen, og kredsformand samt ordensudvalget har ikke været inviteret. 
Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling via medlemmer i foreningen, da opløsningen af 
foreningen ikke er foregået retsmæssigt. Hvilket hovedbestyrelsen bakker op om. 

 
Evt. 
Vi laver i fremtiden et årshjul. 
Vi skal være bedre til at prioritere ting, der skal med på dagsorden til HB møder, og hvad der kan be-
handles i FU. 

 
Det er vigtigt, at man sikrer, at alle der deltager i aktiviteter i DcH er medlem af foreningen, ved at være 
tilmeldt årskontingent eller hold i lokalforeningerne. Kredsformændene opfordres til at tage dette op på 
kredsmøderne. 

 
Vi skal finde en ny suppleant for landskassereren, dette tages på næste HB-møde. 

 
Næste HB-møde den 11. marts kl. 19.00 på Skype. 
Husk at indsende punkter senest 8 dage før. 

 
 
 
 

 
 
 
 


