Retningslinjer for bestyrelse og udvalg i DKK kreds 8.
Retningslinjerne i kredshåndbogen (findes på DKKs hjemmeside) gælder for
alle kredsens aktiviteter.
Udvalg.
For hver af de løbende aktiviteter har kredsen nedsat et udvalg. Yderligere
udvalg kan nedsættes efter behov. Udvalgsmedlemmer skal være medlem af
DKK og godkendt af bestyrelsen.
Godkendte udvalg er pr. 061020:
LP udvalg.
AG udvalg.
Rally udvalg.
Hoopers udvalg.
Spor udvalg.
Nosework udvalg.
Hund og Motion udvalg.
Hønsehusudvalg.
Stævneudvalg.
Ringtrænings udvalg
Ungdomsudvalg.
Arrangement og PR udvalg.
HR udvalg.
Alle udvalg skal have en kontaktperson fra bestyrelsen. Kontaktpersonen skal
holdes underrettet om udvalgets planer og aktiviteter, og har ret til at deltage i
udvalgsmøderne. Kredsformanden har ret til at deltage i udvalgsmøderne – og
har ret til at gennemse referater.
Forslag fra udvalgene, der vedrører økonomi, skal forelægges bestyrelsen og
vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Andre væsentlige ting
skal først forelægges kredsformanden, som kan forbeholde sig ret til at lade
hele bestyrelsen tage stilling til sagen.
Træningshold.
Et træningshold defineres som minimum 4 kursister og maximum 10 kursister
pr. instruktør.
Til et hold er knyttet en eller to ansvarlig instruktør. En instruktør kan vælge at
have en hjælpeinstruktør eller instruktørelev.
De enkelte udvalg bestemmer antal af timer til de enkelte hold.

Alle hundeførere der deltager i træning i kredsen skal være medlemmer af
DKK (alm. medlemskab, husstandsmedlem eller ungdomsmedlem) bortset fra
ringtræning. 4 måneders prøvemedlemskab kan købes via kredsens
hjemmeside. Års medlemskab købes hos DKK.

Økonomi.
Bankkonti:
Kredsformanden og kassereren har adgang til kredsens bankkonti.
Kontotjek:
Til hvert bestyrelsesmøde fremlægger kassereren kontoudskrifter til
gennemsyn.
Indkøb:
Indkøb til kredsen kan kun foretages efter samråd med bestyrelsen.
Kredsformanden kan alene disponere for beløb op til 5000 kr.
Kontantbeløb:
I forbindelse med stævner, kan den stævneansvarlige opbevare et
kontantbeløb tilhørende kredsen. Ved stævnets afslutning skal kassen gøres op
af 2 personer og kredsens kasserer orienteres. Ved kasse overdragelse i øvrigt,
skal den opgøres i fællesskab af afgiver og modtager.
Budgetter:
Kredsens budget laves af bestyrelsen på det sidste bestyrelsesmøde inden
generalforsamlingen. Udvalgene skal senest 1. juni indgive budgetønsker til
bestyrelsen.
Der skal laves et budget for alle arrangementer (skuer, stævner, prøver,
weekendkurser m.m.). Budgettet forelægges og godkendes af bestyrelsen,
inden arrangementet iværksættes. Udgifter til arrangementet kan ikke
refunderes, før budgettet er godkendt.
Takster:
Bestyrelsen bestemmer priserne for at deltage i kredsens aktiviteter.
Prisen for deltagelse i undervisning er 40 kr. pr. gang.
Deltagelse i Hund og Motion gåture er gratis.

Prisen for deltagelse på et selvtræningshold er 20 kr. pr. gang.
Deltagelse i prøve prøver er 50 kr.
Ud over deltagergebyr, kan der tilkomme materialeudgifter.
Prisen for et årskort til Hønsehuset er 1100 kr.
Udover træningsgebyr betales der halleje, såfremt der trænes i kredsens
træningshal Hønsehuset, og hundefører ikke er medlem af Hønsehuset.
Hallejen er 30 kr. pr. gang.
Et medlem kan ikke tilmeldes et nyt hold, hvis pågældende er i restance for
tidligere aktiviteter.
Tilmelding til kredsens aktiviteter er bindende og tilbagebetaling af gebyr kan
normalt ikke finde sted. I specielle tilfælde tager bestyrelsen stilling til sagen.
Afregning og honorering.
Instruktøren for et hold modtager en kompensation på 80 kr. pr. træningstime
til dækning af diverse træningsudgifter. Er der hjælpeinstruktør på et hold,
kompenseres denne 40 kr. pr. træningstime.
Instruktørelever og hjælpere i øvrigt modtager ikke kompensation.
Der udbetales kørselsgodtgørelse til instruktører, elever og hjælpere.
Når man deltager i træningen med egen hund, er man ikke berettiget til
kørepenge og evt. kompensation.
Den ansvarlige for et selvtræningshold, modtager en kompensation på 40 kr.
pr. gang, også når man deltager med egen hund.
Hund og Motions udvalget modtager en kompensation på 1000 kr. årligt, som
udbetales 31. juli.
Kredsformand og kasserer modtager hver en kompensation på 1000 kr. årligt,
som udbetales 31. juli.
Kredsens 2 webmastere modtager hver en kompensation på 1000 kr. årligt,
som udbetales 31. juli.
Kredsen kompenserer for formandens og chefwebmasterens internet
opkobling. Udbetales 31. juli.

Til bestyrelsesmøder og udvalgsmøder betales 30 kr. pr. person til forplejning
til den person, der afholder mødet.
Der betales kørepenge for deltagelse i bestyrelsesmøder og udvalgsmøder.
Kørsel afregnes med 2,00 kr. pr. km. for korteste rute.
Rejseudgifter i forbindelse med kurser og møder, uden for Bornholm, afholdes
af kredsen, såfremt de er godkendt af bestyrelsen. Som udgangspunkt dækkes
den billigste rejseform, og det forventes, at man kører fælles, såfremt flere
skal af sted.
Ønsker man ikke fælles transport, er man kun berettiget til halv transport
godtgørelse.
Overnatnings udgifter i forbindelse med kurser og møder uden for Bornholm
afholdes af kredsen. Som udgangspunkt dækkes den billigste
overnatningsform.
Forplejning i forbindelse med rejser, dækkes ikke af kredsen.
Kredsen booker rejse og overnatning til dommere og eksterne instruktører, og
dette aftales parterne imellem. Billigste måde skal som udgangspunkt vælges.
Alle bilag vedrørende kompensationer og kørepenge skal være påført cpr.nr.
på modtageren af beløbene p.g.a. regler fra Skat.
I forbindelse med stævner/prøver/arrangementer afregnes kørsel og diverse
udlæg efter bilag senest 14 dage efter arrangementets afholdelse. Der skal
være identificerbare bilag på alle udgifter.
Der udbetales ikke kørepenge for indhentning af sponsorpræmier.

Kørselssedler.
Kørselssedler afleveres til udvalgsformanden senest 14 dage efter afslutning af
holdet. For kørsel til bestyrelsesmøder og udvalgsmøder afleveres
kørselssedler til kassereren én gang årligt inden 31. juli.
Gratister.
Medlemmer med hverv i kredsen træner gratis.
Der skal altid betales for deltagelse i kurser og arrangementer, ligesom der
skal betales halleje i Hønsehuset.
Gratister mister retten til at træne gratis, når den pågældende ophører med
det hverv, der gav ret til at træne gratis, eller holder pause fra hvervet.

Gavepolitik.
•

Der gives symbolske gaver uanset vedkommendes engagement i
kredsens arbejde.

•

Ved ophør af instruktørgerning/udtræden af bestyrelsen gives gave til
250,- kr.

Smitsomme sygdomme.
Såfremt en hund lider af en smitsom sygdom, må den ikke deltage i kredsens
aktiviteter og ej heller benytte kredsens træningspladser. Såfremt der er flere
hunde i husstanden, må ingen af hundene deltage, så længe sygdommen er i
udbrud og/eller smitter.
Såfremt den syge hund har deltaget i træning eller benyttet en af
træningspladserne kort før sygdommens udbrud, skal ejeren orientere sin
træner eller kredsens formand om sygdommen hurtigst muligt efter det er
konstateret.
Såfremt sygdommen kan smitte via ejeren, må ejeren ikke færdes på kredsens
træningspladser.

Retningslinjerne.
Retningslinjerne kan løbende revideres af bestyrelsen, men skal revideres
minimum hvert andet år.
Alle der har hverv i kredsen, skal have kendskab til retningslinjerne. Dette
påhviler udvalgsformanden og kredsformanden.
Retningslinjerne skal desuden offentliggøres på hjemmesiden.
De reviderede retningslinjer træder i kraft d. 010121.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 061020

