Referat af kredsudvalgsmøde den 20. februar 2008
Deltagere: Marianne Christensen, Tina Vibeke Rasmussen, Marianne Oppenheuser,
Lisbeth Pedersen og Pernille Dohlmann (referent).
Generalforsamling & referat

Bestyrelsesmøde & referat

Omfordeling af kredsudvalgets opgaver?

Det kommende trænermøde
(herunder ny agilitytræner)

Indskrivningen – opfølgning og holdstatus

Generalforsamlingen gik fint. Det gik dog
lidt vel hurtigt ind imellem, der kunne godt
have været lidt tid til at folk kunne tænke
sig om.
Det kunne være godt hvis der kom nogle
flere medlemmer til generalforsamlingen.
Kredsudvalget forslår derfor bestyrelsen at
vi tilbyder gratis mad med en øl eller vand
til generalforsamlingen. Det kan måske
trække nogle flere til, som ellers ikke plejer
at komme.
Dorthe er blevet køkkenansvarlig. Der er
allerede afholdt det første køkkenmøde.
Ingen kommentarer til referat.
Lisa og Tina har byttet ”titel”. Dvs. Tina nu
er kredsudvalgsformand og Lisa er menigt
medlem. Helle og René er stoppet som
medlemmer.
Ellers er fordelingen som sidste sæson.
Vi er som altid på jagt efter nye aktive
medlemmer og to nye blev foreslået Lisbeth spørger dem (Linda Wind har
efterfølgende sagt ja).
Der er trænermøde den 5/3. Pernille er
mødeleder og sender indkaldelse til mødet
og laver dagsorden. Marianne C. spørger
Jens om vi skal slette Susi fra trænerlisten
da hun ikke længere dukker op. Ken
Erleben er trådt ind i stedet for Susi.
Agilitiholdet er så stort, at det er delt op i 2,
og Ken tager de nye fra 11-12.30, og Jens
resten kl. 12.30-14.00.
Punkt til dagsorden: Definitionen på et
trænerføl.
Der blev indskrevet 85 på dagen,
efterfølgende er der kommet flere, så vi nu
er oppe på 100 tilmeldte. Vi er ca. (listen er
ikke til at regne med) 175 medlemmer ialt.
Tina forslog online-tilmelding. Vi vil
imidlertid gerne se og snakke med dem der

De kommende prøver

Det nye hvalpeholdskoncept

Sporarealer og sporlæggeruddannelse

Revision af målsætninger

Regler for ”årets hund”

Kurser (i hovedklubregi)

Figurantmøde-aftale – prøvefiguranter
2008

tilmelder sig så vi er sikre på at de havner
på det rigtige hold.
Færdselsprøve 15/3: Der er 4 tilmeldte,
kommer der ikke flere må vi aflyse da der
skal være 6 før det løber rundt økonomisk.
Marianne C. er prøveleder. Hvalpeholdet
træner andre steder den dag.(denne
formulering, for at de ikke skal tro, at
træningen er aflyst) (færdselsprøven er i
mellemtiden blevet aflyst pga. manglende
tilmelding)
Der er almindelige prøver den 6/4. Vi skal
have søgt om dispensation fra kommunen
til at være længere tid på pladsen. Dette
tages op på bestyrelsesmøde, da det er
bestyrelsen der skal gøre dette.
Lisbeth og Marianne O (den sidste som
trænerføl) synes det går godt med den nye
opdeling.
STÅR UNDER PUNKTET ANG. DET
KOMMENDE TRÆNERMØDE.
Må vi bruge Favrholm i Hillerød? Kreds 5
skal spørges, vi spørger Jeanette Marker
om hun kan spørge Annette Haaknel i
kreds 5.
Har andre forslag til sporarealer så sig
frem.
Der skal laves annonce til kredsbladet om
at vi mangler nogle der gerne vil lære at
lægge spor. Pernille laver udkast.
Målsætningerne på hjemmesiden for de
forskellige hold skal gennemgås så de
afspejler det der faktisk bliver lavet på
holdet. Dette tages op på trænermødet.
Der er kommet nye regler, Tina har sendt
dem til kredsbladet. Vi fik pointeret at
prøver fra Tyskland stadig tæller med.
Der er for få kurser og de der er, ligger
meget langt væk. Der mangler også
prøvelederkursus på planen.
Vi mangler liste over hvem der figurerer på
prøvedage. Marianne C. har spurgt
Henning Karlsen, som har kontakten til
figuranterne.

Køkkenmøde-referat (herunder sponsorat
af drikkelse til trænere og figuranter)

Evaluering på ringtræning vinter
2007/2008

Fordeling af telefonpenge

Komi-skuet den 29/6

Forsikring af hunde på pladsen i
træningstiden, der ikke har tilknytning til
kredsen

Nyhedsbrevenes indhold

Offentliggørelse af referater

Marianne O. har givet et sponsorat af
drikkevarer til trænerne. Det vil sige at den
øl/vand/kaffe trænerne får efter de har
trænet bliver betalt af Marianne – tak for
det. Også punkt til dagsordenen til
trænermødet den 5/3.
Lisbeth og Marianne C syntes
ringtræningen var en meget positiv
oplevelse, og atdet var et flot
fastelavnsarrangement.
Der er arrangeret afslutning på Ølsted kro
med 50 tilmeldte.
Vi kan få ridehallen igen næste år.
Der er et budget på 500 kr. til telefonpenge
til fordeling i udvalget. Et forslag om i
stedet at købe noget ekstra lækkert til et
kredsudvalgsmøde blev vedtaget.
Vi mangler en skole vi kan holde skuet på.
Kingoskolen som vi holdt det på sidst, , var
helt perfekt med undtagelse af, at selve
ringen var lidt for lille, så vi skal på udkig
efter en ny.
Den skole vi skal bruge skal have nogle
rimeligt store grønne arealer. Vi skal alle
holde udkig efter en skole, hvad med f.eks.
Søndersøskolen eller Syvstjerneskolen?
Lisa laver et skueudvalg.
Det er lovpligtigt at have en hundeansvarsforsikring, så vi er derfor nødt til at gå ud
fra at de hunde der bliver luftet på pladsen
er forsikrede.
Den udvidede forsikring er kun nødvendig
hvis man faktisk deltager i organiseret
træning.
Der skal et skilt på lågen med vores
træningstider, så andre ved hvornår vi
bruger pladsen.
Der skal laves et regelsæt for hvad der
må/skal sendes ud via nyhedsbrev på mail.
Bestyrelsen er sat på opgaven..
Det er blevet besluttet at referater fra
bestyrelsesmøder og kredsudvalgsmøder
skal lægges på hjemmesiden. Er der
personfølsomme ting i referaterne tages de
ud inden de offentliggøres.

Eventuelt

Vi kiggede på kredsens velkomstfolder og
besluttede at vi ikke genoptrykker den, da
den tit vil skulle revideres.
Vi gennemgik også det opslag der hænger i
klubhuset om forberedelse til UHP. Dette
besluttede vi også at skrotte.

