
Kredsen arbejder efter DKK’s love:


Nedenstående § vedrører specifikt Kredsen 


§ 16 
Kredse 

Stk. 1. DKK er geografisk opdelt i et antal kredse. Kredsenes formål er på lokalt plan at fremme 
klubbens formål og styrke forbindelsen mellem medlemmerne og DKK. Kredsene kan inden for 
eget område oprette lokalafdelinger/-foreninger i hver kommune. Den pågældende    
lokalafdeling/- forening skal varetage kredsens interesser samt kontakten til kommunen med 
henblik på anvendelse af arealer og lokaler i den pågældende kommune. Lokalafdelingen/-
foreningen er underlagt kredsens bestyrelse og arbejder under retningslinier udstukket af denne.


Stk. 2. Kredsdeling eller ændring af kredsgrænser kan behandles på den årlige kreds     
generalforsamling. Forslag herom indsendes i henhold til lovene. Såfremt forslaget vedtages, 
fremsendes dette til godkendelse af DKK’s bestyrelse.


Stk. 3. Ansøgning om flytning til en anden kreds sendes til DKK, som foretager en konkret 

vurdering af baggrunden for ansøgningen, og af om ansøgningen kan imødekommes.


Stk. 4. Hver kreds ledes af en kredsbestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den årlige kreds- 
generalforsamling, som afholdes i perioden 15. september til 15. oktober. For at være valgbar til 
kredsbestyrelser skal kandidater være – og i mindst 6 måneder før valgdagen have været – med- 
lem af DKK. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, idet der på lige årstal vælges 
4 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter 
samt en revisor og en revisorsuppleant.


Stk. 5. Kredsen tegnes af kredsformanden i forening med et andet medlem af kredsbestyrelsen. 


Stk. 6. På første bestyrelsesmøde efter kredsgeneralforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig 
med kredsformand, næstformand, kasserer og sekretær, der samtidig er kredsens repræsentanter 
på DKK’s repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen vælger samtidig suppleanter for 
repræsentanterne. 


Stk. 7. Den årlige kreds generalforsamling indkaldes i august-nummeret af HUNDEN. 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:


a. Valg af dirigent

b. Valg af stemmetællere

c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed

d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til

31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

e. Indkomne forslag

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

g. Valg af revisor og revisorsuppleant

h. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på kreds generalforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden 
senest 14 dage før kreds generalforsamlingen.


Stemmeberettigede er alle kredsens medlemmer.


Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt eller pr. brev. 


Referat af kredsgeneralforsamlingen, bilagt regnskab, indsendes til DKK’s bestyrelse inden årets 
udgang. 


Stk. 8. Repræsentantskabet kan fastsætte nærmere regler for kredsens virksomhed.


