
Referat - KREDSUDVALGSMØDE - 30. juni 2008

Referent: Pernille
Deltagere: Tina, Lisa, Henning, Lisbeth, Pernille, Linda, Jan & Marianne

Opfølgning seneste kredsudvalgs-
mødereferat og seneste bestyrelsesreferat Kredsudvalget: Ingen kommentarer.

Bestyrelsesref: Målsætningerne er blevet
godkendt af bestyrelsen.
Vi giver 300 kr. til HAS, ungdomslejren og
DM – Anne sørger for at overføre.

Status på holdene:
- hvalpe
- b
- abc-bhp
- familie
- hygge
- agility
- færdsel
- c

(herunder ”sag” om færdselstræning i
Birkerød, og trænernes køkkenforbrug)

Færdselsholdet:
Linda vil gerne være med som træner. Det
betyder at der er mulighed for at køre det
hver uge. Linda, Ole og Lisbeth aftaler
indbyrdes hvornår de holder træning. Det
bliver under alle omstændigheder kun op
til prøverne det bliver holdt. Så bliver det to
gange om ugen. Det kommer stadig til at
koste 20 kr. per gang.

BHP-holdet:
Vi skal huske at håndhæve kriterierne for at
gå på BHP-holdet. Det er også ok at
trænerne kan sige, hvem der kan komme på
BHP-holdet.

C-træning:
Det har kørt med 12-15 mennesker hver
gang og der har været flere figuranter hver
gang. Det har fungeret stille og roligt i
denne sæson.

Agility:
Er rigtig hyggeligt.

Færdselstræning i Birkerød:
Familieholdet fik en klage ved
færdselstræning i Birkerød. Marianne har
efterfølgende spurgt kommune og politi og
vi har lov til at være der.

Køkkenforbrug:
Mail fra Dorthe om at der er brugt for 600



kr. til trænerne for en hel sæson. Det er
billigt, da der er 25 personer der er omfattet
af ordningen.

Opfølgning Kombi-skuet:
Generelt indtryk er, at det hele kørte rigtigt
fint.

Maden fik meget ros, det var godt at man
selv kunne blande. Det var også en god
morgenbuffet.

Det var ærgerligt at vi havde glemt nogle
sponsorer i kataloget. Det kan måske være
fordi der nederst i tilmeldingen til skuet
står at de også giver et præmietilsagn. Vi
skal huske at ”rulle ned i bunden” af hver
enkelt tilmelding. Tommy prøver at lave
om på det, så der er noget der blinker eller
lignende, hvis der står noget nederst.

Lisa havde fået penge til 52 præmier og
spurgt om kredsen ville give nogle
ærespræmier, så der var præmier til alle. Vi
kan evt. til næste gang købe almindelige
medaljer, så vi er sikker på at alle kan få en
præmie.

Der skal numre på forsiden af vestene. Tina
har talt med Hekami om at få sat det på
mod at de evt. kunne få deres navn på. Evt.
kunne vi også spørge Gappay om de vil
sponsorere det. Hekami tager kontakt til
Tina når hun har talt med Gappay.
Hennning spørger Claus om, om det er
bedst at få syet eller trykt på vestene og
giver Tina besked.

Kombiskue er et kæmpe arbejde, så det er
godt vi ikke skal have det næste år også.
Det er dejligt at der er så mange der gerne
vil hjælpe og lægge et stort stykke arbejde.

Der skal være en koordinator, der har
ansvaret og det store overblik, og
derudover nogle undergrupper – denne
gang var det køkken og sekretariat og
katalog der havde sin egen ansvarlige.



Men ringen osv havde koordinatoren også
ansvar for. Det vil være godt hvis vi kan
finde ansvarlige for hver enkelt område, så
koordinatoren kan ”nøjes” med at
koordinere.

Agility var stor succes, Jens havde travlt
med at vejlede folk, så det hele gik
ordentligt til.

Der har været lidt utilfredshed med at vi
har sagt nej til eftertilmeldinger. Det må
være op til kredsen om det er muligt at
eftertilmelde. Det er ikke et stort problem
for sekretariatet at lave eftertilmeldinger,
men det giver problemer med kataloget og
de efterfølgende indtastning af placeringer.

Vi ved endnu ikke om det har givet
overskud. Vi skal inden næste skue snakke
om vi vil have det skal give overskud eller
om det bare skal løbe rundt.

Opfølgning UHP, FP, Alle prøver,
venskabsmatch og lydighedskonkurrence
inkl. SPH1 i fremtiden
(Kenneth: OK til prøvefigurant til K/M)

De fleste prøver skal være når holdene har
været i gang et godt stykke tid.
Vi skal måske nøjes med at holde to store
prøver om året f.eks. i maj/juni og oktober
og så en færdselsprøve i hver sæson også.

Hillerød bliver ved med at melde afbud til
kredsmatchen så nu lægger vi dem på ”is”.

Vi er blevet udfordret af Christian Sørensen
fra kreds 62. Det siger vi ja tak til.

Kenneth tager figuranttjansen til
kredsmesterskabet.

Robert vil gerne have at vi tilbyder SPH-
prøver til de almindelige prøver. Da de
tager meget tid besluttede vi at vi stadig
kun tilbyder det én gang hvert år.
Sporprøver skal lægges senest i midten af
maj og tidligst i september – gerne først i
november.



Opfølgning trænermødet 6/5 Referatet er ikke lavet, men det kommer.
På trænermødet fik figuranterne ros for at
have gjort det godt.

Alle trænere på nær Lisbeth og Lisa
fortsætter.

Træningsplanen for sæson 2-2008 Ros fra Kaj der deltager på hvalpeholdet til
både hvalpetræner, figuranter og
bestyrelse.

Forslag: Der tilbydes pt. kun et begynder b-
hold. Det kunne være rart at der blev
oprettet et nyt b-hold for ”helt” begyndere.

Men da der ikke møder mere end 7-10
stykker op til b-træning kan det ikke svare
sig at oprette et nyt hold. Samtidig er det
Jeanette de har ”udset” sig til at træne og
hende er der meget mere behov for på
hvalpeholdene.

Marianne kontakter Jeanette og siger at vi
har meget mere brug for hende på
hvalpeholdet fordi hun har gjort det rigtig
godt denne sæson, samt svarer Kaj med
udvalgets beslutning.

Ellers er træningsplanen på plads.

BHP-holdet:
Michael har brug for en figurant til
træningen. Det bliver muligvis Erwin, som
så må gå fra på hvalpeholdet. Kenneth kan
være vikar i vinterperioden.

Marianne laver træningsplanen færdig og
sender den rundt til korrektur.

Evt. anskaffelser til sæson 2-2008 C-udstyr.

Apportbukholder og en Kenjan-sele til
hvalpene til udlån til C-arbejde er indkøbt.

Indskrivning 2-2008 Den 5. august fra kl. 18-20. Marianne,
Lisbeth, Linda og Tina er her.

Kredsudvalget anbefaler samme priser for



træning.

Eventuelt Sommerafslutningen var en succes med
mange deltagere. Der var godt gang i
grillen.

Kredsen har træningsveste til salg – der er
solgt en 10-stykker af dem indtil videre. Det
er også muligt at få trykt en enkelt linie på
for 150 kr.

Hvad med mulighed for evt.
joggingdragter. Måske skal der være
mulighed for to forskellige – en dyr og
meget slidstærk model og en knap så dyr
der måske er knap så slidstærk.

Vi kunne også godt tænke os nogle
kredskasketter.

Bestyrelsen kan tage dette med på næste
møde om vi skal indkøbe noget af
ovennævnte.

Lisbeth har luftet at der er ønsker om et nyt
kredslogo. Der var flere på
kredsudvalgmødet der var enige i at det er
en god ide.


