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HOVEDBESTYRELSEN 
Medlemsopgørelsen for januar 2020 viser at vi mangler 1502 medlemmer i forhold til sidst i 
januar 2019, opgørelsen er dog lavet den 24. januar og vi havde 9 foreninger som ikke havde 
fået registreret medlemmer, 31 foreninger havde flere medlemmer end sidste år. Det har væ-
ret en kæmpe opgave for jer ude i lokalforeningerne og jeg vil rose jer for jeres arbejde, tænk 
vi har fået næsten 6900 medlemmer til at tilmelde sig på ny i et helt nyt system, supergodt 

gået af jer og jeres medlemmer       
Dags dato har vi 8024 medlemmer så det går rigtig stærkt nu! Husk at få jeres medlemmer til 
at tilmelde sig årskontingent og eller hold samt at de betaler med det samme, så er det nemt 
for jeres kasserere. 
Medlemstal for januar 2020 
 
FORMANDSMØDET DEN 25. OG 26 JANUAR 
Regnskab 2019 og Budget 2020 
Gennemgang af målopfølgningen på strategierne for hovedbestyrelsen og udvalg. 
DcH Klubmodul, workshop med brugen af systemet i udvalgene 
Referatet 
Strategidokument 
 
HOVEDBESTYRELSESMØDE 9. februar på Fjelsted Skov Kro 
DcH Bladet mister annonceindtægter 
DcH med i Friluftslivets Telt på Naturmødet 2020 
Evaluering på formandsmødet 
Præsentationer fra kickoff af Vores Natur og Naturstafetten 
Arbejdet med strategien til landsmødet 
Referat fra mødet 
 
De gamle medlemsnumre er udgået fra 1.1.2020 og erstattes af ID nummeret i Klubmo-
dul, dette skal bruges i resultathæfter og for at få rabat på Agria forsikringer m.m. 
Man kan se ID nummeret inde på sin profil under medlemskort i DcH Klubmodul 
 
DcH Klubmodul 
Vi er nu oppe på 8024 medlemmer i DcH Klubmodul og vi har 8835 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, der er stadig nogen der kun har registreret deres profiler. 
 

https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2020/02/77-20-Medlemmer-Januar-2020.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/hovedbestyrelse/hb_referater/44-20-Referat-fra-Formandsmoede-25.-og-26.-januar-2020-Kopi.pdf
https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2020/02/43-20a-udvalgenes-arbejde-med-Strategien-og-målopfølgningen..pdf
https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2020/02/43-20a-udvalgenes-arbejde-med-Strategien-og-målopfølgningen..pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/hovedbestyrelse/hb_referater/78-20-Referat-fra-HB-moedet-den-9.2.20.pdf
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Udviklingen af Klubmodul fortsætter med nye ting løbende og vi har lavet et forrum på lands-
foreningens Klubmodulside hvor man kan skrive ønsker til hvad der mangler i systemet, ho-
vedbestyrelsen vil så kikke på forslagene og prioritere hvad der skal laves først og hvad der 
giver værdi for DcH. 
 
Appen vil snart kunne bruges til at lave afregnings- og udlægs bilag med i lokalforeningerne, 
samt mange andre praktiske ting når man er i gang i foreningen. 
 
Der er rigtig stort efterspørgsel på supporten for at oprette hjemmesider for lokalforenin-
gerne i øjeblikket og mange foreninger bruger allerede hjemmeside, regnskab og andre modu-
ler i DcH Klubmodul.  
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 150 konkurrencer inde 
i systemet og der bliver arbejdet med små forbedringer løbende, så det bliver endnu bedre at 
bruge. 
 
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 
 
Link til Idebank forum  
 
Hovedbestyrelsen har møde næste gang den 11. marts, ting der skal med på dagsordenen skal 
være sekretariatet i hænde senest 8 dage før. 
 
HUSK LANDSMØDET DEN 21. MARTS I VEJEN IDRÆTSCENTER 
 
ÅRSBERETNINGER FRA HOVEDBESTYRELSEN, UDVALG OG INITIATIVFONDEN 
Link til beretninger 
 
FRILUFTSRÅDET 
Få mere ud af medlemskabet af Friluftsrådet og deltag på deres årsmøder i jeres lokalområde 
Oversigt over årsmøder og kredsrepræsentantskabsmøder i Friluftsrådet 
 
BRUGSHUNDEUDVALGET 
Invitation til DKK IGP3 DM 2020 

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://dchdanmarkregnskab.klub-modul.dk/cms/ForumCategory.aspx?ForumCategoryID=1
https://www.dch-danmark.dk/beretninger-2019.htm
https://www.friluftsraadet.dk/for-lokale-friluftsraad/aarlige-arrangementer/aarsmoeder-2020
https://www.dch-danmark.dk/download/brugshundeudvalg/brugshunde_nyt/40-20-DKK-IGP-3-DM-2020-indbydelse.pdf
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Figurantkursus 
DM 2020 Sydthy 
Nordisk mesterskaber udtagelse 
Referat fra udvalgsmøde i BHU 7. februar 
 
NORDISK UDVALG 
DM udtagelsespoint i nordisk - gældende fra 01.06.2019 
Referat fra NU Skype møde den 21.01.20 plus udtagelsesregler DM 
 
DM 2020 i kreds 2 Holstebro 24. -26.04.2020 
Information – åbenhed – kontakt med medlemmer 
Tiltag for flere konkurrencer 
Skydds udtagelse og ”Lille Skydd” 22.03.2020 
Referat fra NU Skype møde 10.02.20 
 
RALLYUDVALGET 
Dommerseminar 
Reglement 2020 
Hundedagene på Vilhelmsborg 
Dommeraspiranter 
Referat RU 21.12.19 
 
Et tab for DcH 
3 nye dommere og et farvel 
Rallydommer uddannelse 2020 
DKK dommere 
Ændring i øvelse 
DcH RU Nyhedsbrev 1 2020 
 
KONKURRENCEUDVALGET 
Information om det nye beregnerprogram 
Nyhedsbrev ang. beregnerprogrammet 
 
AGILITYUDVALGET 
Nyhedsbrev ang. agilityregler 

 
UDDANNELSESUDVALG 
Datoerne for efteruddannelsen i 2020 
Kursusoversigt 2020 
 
KREDS 1 
Referat kredsbestyrelsesmøde kreds 1 20.01.2020 
 

https://www.dch-danmark.dk/download/brugshundeudvalg/brugshunde_nyt/70-20-Referat-fra-udvalgsmoede-i-BHU-7.-februar.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/nordisk/referater/37-20a-kvalifikationspoint-nordisk-DM-pr-010619.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/nordisk/referater/76-20-2020-02-10-referat-NU-moede-vers-2.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/rally_referater/41-20-Referat-Rallyduvalget-21.12.19.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/rally/rally_nyheder/65-20-DcH-Rally-Udvalg-Nyhedsbrev-1-2020.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/konkurrence_referater/42-20-Nye-beregnerprogrammer.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/agility_nyt/64-20-Nyhedsbrev-nye-agilityregler-2020.pdf
https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2019/12/315-19-Nyhedsbrev-om-kurser-2020.pdf
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KREDS 2 
 
KREDS 3 
Kreds 3 referat kredsbestyrelsesmode 16_01_2020 
Kreds3 referat kredsbestyrelsesmode 10. 2. 2020 
 
HÅNDBOGEN 
Opdatering af Orienteringer 
4 og 18. 
 
 
Med venlig Hilsen 
Jan E. Nielsen 
Forretningsfører 

https://online.flowpaper.com/79030752/DcHHndbogen20202/#page=1
https://online.flowpaper.com/79030752/DcHHndbogen20202/#page=1

