
DAGSORDEN - KREDSUDVALGSMØDE - 14 april 2008

Deltagere: Tina Vibeke Rasmussen, Lisa Haargaard, Lisbeth Pedersen,
Linda Wind & Marianne Christensen

Afbud: Pernille Dohlmann, Jan Hye & Henning Karlsen

Referent: Marianne Christensen

Mødet blev indledt med at byde velkommen til Linda ”in person” – Linda har været med
på mail i et stykke tid. Kredsudvalgets arbejde og forpligtelser blev gennemgået, og de
forskellige medlemmers ansvarsområder og opgaver blev forklaret.

Opfølgning bestyrelsesreferat - Et par punkter blev gennemgået og for-
klaret.
- Linda henviste til det nyudnævnte PR-
udvalg og foreslog, at kredsen tager kon-
takt til Farum-avisen. Hun kontakter Jea-
nette Marker og Jytte Graugart.
- Ang. forslaget om en fast deadline for
referater fra kredsudvalget anbefaler udval-
get at fortsætte som hidtil uden deadline.

Status på holdene:
- hvalpe (ekstra træner Vibeke L.

Jørgensen)
- b (ekstra træner Jette Hye)
- abc-bhp
- familie
- hygge
- agility
- færdsel
- c

- Status på de forskellige hold blev hurtigt
gennemgået.
- Udvalget lod det være op til Lisa at vur-
dere nye til abc/bhp-holdet.
- Henning har været spændt for hele vin-
teren med ringtræning og nu C-træningen,
så han trænger til lidt aflastning en gang
imellem. Forskellige løsninger blev drøftet.

Kombi-skuet:
- en skole med adgang til køkken, toilet,
strøm, parkering, grønne arealer

- Skueudvalget består af Lisa-Henning (tov-
holdere), Tina, René Jørgensen og Formand
Bjarne Oppenheuser.
- Hovedklubbens deadline for vores annon-
ce er 30/4, så det blev aftalt, at Tina skulle
gå i gang med den: ½-sides annonce, 4-6
mdr. og opefter, tysk dommer.
- Bjarne søger om Søndersøskolen i Vær-
løse, og svaret afventes med spænding.
- Udvalget håber på, at Bjarne vil bidrage
med forord til programmet og en velkomst-
tale.



Opfølgning trænermødet 5/3
(inkl. følbeskrivelse)

- Mødets forløb blev gennemgået.
- De på trænermødet aftalte retningslinier
for ”føl” var blevet udfærdiget af Joan En-
gelhardt, Birgitte Elsner og Marianne Op-
penheuser, og udvalget takker for et flot
arbejde.
- Emne til næste møde: klikkertræning på
vores hold?
- Emne til næste møde: overlevering fra
hold til hold.
- Sporarealet Tingstedet skal reserveres,
hvis mere end 10 hunde.

De kommende prøver
(flytte UHP?)

- Pernille har overtaget prøvelederhvervet
fra Marianne Oppenheuser, der meldte fra.
- Udvalget besluttede at flytte den planlagte
UHP 23/4 til sidst i maj p.g.a. for få til-
meldte. I Pernilles feriefravær aflyser Tina
hos hovedklubben, og Marianne kontakter
dommer og avlsvejleder for en forhåbentlig
ny dato med dem begge.
- Marianne og Linda er back-up til færd-
selsprøven 27/9.

Kredsmatchen 18/5 - Marianne er holdleder og vil snart forsøge
at stable et hold på benene og sørge for evt.
ekstra træning.

Revision af vores målsætninger - Målsætningerne har rundet trænerne in-
den og på trænermødet til revision.
- De renskrevne målsætninger m.m. fra den
tidligere mappe var blevet tilsendt, men
p.g.a. af tidnød blev det kun til en kort gen-
nemgang. Det blev aftalt, at udvalget har
indtil weekenden over til at komme med
flere rettelser i. Afsnittet om gæsters træ-
ning blev slettet (anses ikke for relevant
længere).
- Efter endt korrektur sendes materialet
videre til bestyrelsen til godkendelse.

Regler for ”Årets Agility-Hund” i Kreds 55
skal specificeres på hjemmesiden

- ALLE konkurrencer i og uden for kredsen
tæller med. Tina klarer hjemmesiden.

Skue i 2009? Deadline for anmeldelse
1.5.2008
- evt. avlskåring i stedet?

- Der var bred enighed om, at endnu et
kombiskue i 2009 var for meget for os, så
Lisa kontakter Else Loft i Hovedklubben
om evt. at få en avlskåring i stedet.

Forslag fra Ghita: deadline 9/5 for bladet? - Udvalget anbefaler en deadline 20/5, så
bladet kan udkomme i starten af juni med
information om skue, lydighedskonkurren-
ce og indskrivningsdato. Tina mailer Ghita.



Figurantmøde-aftale
- prøvefiguranter 2008?

- Marianne kontakter prøvefiguranter ang.
alle prøver den 31/5.

Fordeling af telefonpenge (500 kr.)
- noget lækkert til et kredsudvalgsmøde i
denne sæson
HVAD SKAL VI VÆLGE?

- Vi venter med at bruge pengene på et
møde, hvor alle kan deltage.

Eventuelt - Tina foreslår bestyrelsen at investere i et
system til hjemmesiden, således at andre
end webmasteren kan opdatere.


