
Referat af kredsudvalgsmøde den 16. september 2008 i klubhuset

Til stede: Marianne, Linda, Lisbeth, Tina og Pernille
- og Jasmin som mødehund
Fraværende: Jan
Referent: Pernille

1) Referater fra møder
Ingen kommentarer til referater fra kredsudvalgsmøde og bestyrelsesmøde.

2) Ansvarfordeling
Vi gennemgik skemaet med arbejdsopgaver og fik dem fordelt. Marianne skriver det rent
og sender ud til os alle.

3) Status på holdene:
Hvalpeholdet – Linda og Marianne: Der er mange tilmeldte på de små hold, der desværre
har været ramt af en del trænerafbud her i starten af sæsonen med en måske lidt
manglende opmærksomhed til følge, men der skulle være fuld bemanding på fra nu af.

B-holdet – Linda går på holdet. De tre trænere gør det rigtig godt, holdet bliver delt op i
tre grupper og trænerne går så rundt til de forskellige grupper. Det betyder at
hundeførerne bliver i samme gruppe og trænerne kommer rundt til alle.

ABC/BHP – Marianne har fået udfyldt træningsplanen og sendt den til de tilmeldte.
Robert Ramløse, Vibe Lenthe og Per Jørgensen har trænet/skal træne holdet.

Familie – Har været på bakken og på spor og ellers går det fint.

Hygge – Tja

Agility – Fornemt at de tog alle redskaberne med både til skue og i Tivoli.

Færdsel – Der er snart prøve, det har øget kvaliteten at Linda er kommet med som træner
(siger Lisbeth). Det er også godt at Dorthe Sørensen er med på holdet, hun kommer også
med gode input.

C – arbejde – Tina har været der om torsdagen. Erwin Brocks har overtaget det og det
kører fint. Vi prøver at spørge Erwin om vi kan åbne op for at det er for alle – Linda skal
forhøre sig, om der stadig skal stilles særlige krav til de hundeførere, der tilbydes gruppe
C om torsdagen. Skal de stadig være tilknyttet bestemte hold eller er alle velkomne?.



4) Opfølgning på indskrivningen
Skal vi sætte prisen op for at gå på hold til næste år? Kredsudvalget forslår bestyrelsen at
vi sætter prisen op med 50 kr. for både hold og pladskort.

Grunden er at det er ikke blevet sat op i flere sæsoner, og mange ting er blevet dyrere
(f.eks. græsslåning og formentlig mindre indtjening i køkkenet. på grund af nye
køkkenregler).

5) Arrangementer.
SPH1-udtagelsen
Gik rigtig fint i år, køkkenet solgte pænt – Jeanette udarbejder et regnskab, så vi kan se
om vi faktisk kan forsvare at blive ved med at holde det.

FP 27. september – pt. 5-6 tilmeldte så den gennemføres.

Dagturen – udsættes til den 6/12 og erstatter juleafslutningen. Flyttes pga. skue i
Vallensbæk.

Prøver 12. oktober – Pernille er prøveleder, men tillader sig at tage på ferie så hun kan
ikke alligevel. Marianne overtager den fra morgenen af og så kommer Lisbeth efter
arbejde og hjælper. Pernille laver alt det der kan laves inden hun tager på ferie.

Kredsmestermesterskab – 1. november. Pernille overtager så denne sammen med Lisbeth.
De aftaler når vi nærmer os, hvem der tager hvilke opgaver.

C-aften
Udskydes, da der er rigeligt med arrangementer her i efteråret.



Andre forslag til senere til arrangementer for alle
Måske Helle Priess der kan fortælle om at være dommer.
Psykologaften med Mads Jørgensen fra Hillerød dyreinternet.
Dyrlægeaften, f.eks. med Bille (politiets).
Politihundefører, f.eks. Kurt Verup Runefeldt.
Lydighedsdag.
C-dag.
Spordag.
Andre forslag modtages gerne.

6) Trænermødet den 13/10 2008
Flyttes til den 22. oktober pga. efterårsferien. Pernille sender mail til trænerne om dette.

Emner til mødet:
- Ny figurantkontakt
- Ny trænerkontakt
- Emner til trænerføl
- Emner til figurantføl
- Uddannelse/kursus-ønsker
- Planlagte arrangementer
- Status på holdene
- Ros ros ros

7) Til kredsnyt
Gode råd på midtersiderne til udrivning
Henning Nielsen har foreslået at man på midtersiderne i kredsbladet skrev gode råd osv.
så folk kan pille det ud og gemme. Kredsudvalget anbefaler at man gør dette.

Hvad laver vi i kredsudvalget
Reklamekampagne for at ”sælge” udvalget til evt. nye medlemmer. Det skal ikke være på
personbasis, mere lidt om at vi står for at afholde arrangementer både med prøver og
skuer, planlægge træningen og lidt om at hvis nogle har lyst til at være med enten i
udvalg eller have føltjans, så kom endelig og sig til.

8) Modtaget spørgsmål: ”Kan en færdselsprøve give adgang til abc/bhp-holdet”
En FP sidestilles med en B-prøve – det vil sige at hvis trænerne vurderer, ud over prøven,
om hunden er egnet til BHP-holdet.

Marianne reviderer kravene.

Det er altid tilladt at tilmelde sig en prøve, selvom trænerne ikke skulle anbefale det.



9) Eventuelt
Linda og Lisbeth er tilmeldt Hovedklubbens hvalpekursus og Tina skal på
instruktørkursus.


