
Formandens beretning 2008.

Så er der atter gået et år, siden vi sad her til generalforsamlingen. Dengang var jeg på valg 
som sekretær igen. I  år  er jeg også på genvalg, men denne gang som formand. Efter  et 
turbulent forår, hvor den dengang siddende formand valgte at stoppe med øjeblikkelig virkning 
af personlige grunde. En ny formand skulle findes hurtigt, og ja – det blev så mig.

På grund af min korte erfaring i bestyrelsen, især som formand, kan jeg ikke altid stille med et 
svar på stående fod, men jeg vil altid gøre mit bedste for at svare hurtigst muligt. For hold da 
op, hvor er der mange ting, man skal vide. 

Men der er ingen tvivl om, at jeg holder MEGET af kreds 55. Dengang i april, hvor jeg blev 
formand,  mødte  jeg  mange  mennesker,  der  kom  og  gav  mig  deres  opbakning.  Disse 
tilkendegivelser er ikke blevet mindre i årets løb. Det er jeg utroligt glad for, men jeg er intet 
uden jer alle sammen. Vi har alle et fælles mål – at gøre kreds 55 til et godt sted at være, og 
noget rigtigt må vi gøre, siden vi pludselig så vores kreds i hovedbladet som den største kreds. 

Bestyrelsen har afholdt 8 møder. Referaterne fra bestyrelsesmøderne har siden februar kunnet 
ses på hjemmesiden. 

Ved årsskiftet tæller kreds 55 – Furesø 165 medlemmer af schæferhundeklubben for Danmark.
Dette  betyder,  at  vi  kan  få  4  repræsentanter  med til  årets  repræsentantskabsmøde,  som 
afholdes i marts måned 2009. Det er 3 medlemmer færre end sidste år. Deraf er 108 aktive, 
hvilket vil sige folk, der har meldt sig på hold eller har pladskort

I februar / marts havde vi 3 indbrud, hvor der blev stjålet slik og sodavand. Resten af året har 
vi heldigvis været forskånet for det.

Parkeringspladsen  –  ja,  i  skrivende  stund  er  den  ikke  god.  Jeg  forstår  godt,  at  folk  er 
irriterede. Tilbuddet på reparationen af P-pladsen er et sponsorat. Det ville være dumt ikke at 
tage imod, da det ellers nemt kan løbe op i mange penge.  Problemet er bare, at vandet skal 
væk, før det kan laves. Lad os håbe på et mildt forår med lidt tørring i luften.

Da jeg skulle skrive denne beretning, skævede jeg lidt til arrangementsplanen. Hvad er året 
egentlig gået med. Jeg vil ikke skrive om det, der er i kredsudvalgets regi. Det vil I høre om i 
udvalgsformand Tina Vibeke Rasmussens beretning.  Der blev godt nok ikke meget tilbage, for 
kredsudvalget gør et kæmpe arbejde. Der har været mange aktiviteter i årets løb. Jeg ved, at 
kredsudvalget gør en stor indsats for, at medlemmerne skal få så mange og forskellige tilbud 
som muligt, og jeg ved, at der er mange ideer til næste års arrangementer. Har du en ting 
eller et forslag, som du godt kunne tænke arrangeret i kredsen, så tag en snak med et af 
udvalgsmedlemmerne. Kredsudvalget har fået fem nye medlemmer, Vibeke Gjerstrup, Linda 
Eriksen, Dorthe Sørensen, Frederikke Salto og Kai Thusgaard Andersen, som jeg vil  ønske 
velkommen. Så jeg ser frem til et godt samarbejde i næste sæson. 

Webmaster, udvalgsformand, og årets hund tavlefører, Tina Vibeke Rasmussen har valgt at 
stoppe med alle tre funktioner. Tina har har valgt at prioritere sin tid med hundesvømning i sin 
nybyggede  svømmehal.  Heldigvis  så  står  hun  stadig  for  ringtræningen  i  Lundehøj. 
Hjemmesiden har kørt fantastisk flot. Der findes ikke andre kredse, der kan prale med en 
hjemmeside,  der  er  så  velfungerende  og  hurtigt  opdateret  som  vores.  Stig  Christensen 
overtager opgaverne som webmaster og årets hund tavlefører. Der bliver noget at leve op til. 
Jeg vil i hvert fald byde dig velkommen. Udvalgsformandsposten bliver overtaget af Marianne 
Christensen, som i forvejen sidder i udvalget. Held og lykke til Marianne med den nye titel.
Tina, du skal have en stor tak for det kæmpe arbejde, du har lagt i de forskellige ting. Jeg 
kommer til at savne dit gode humør og smittende latter til vore udvalgsmøder. 
Håber, du tit vil komme på besøg i kredsen.

Kantinen har været passet  til  UG af  tovholder Dorthe Sørensen.  Hun har lagt  et kæmpe 
arbejde i at få tingene til at gå op i en højere enhed. Køkkenmøder har været afholdt efter 
behov. Vores  prøvedage har altid været bemandet. En stor tak til jer, der sørgede for det. 



Dorthe har valgt at trække sig og vil blive afløst af Linda Eriksen. En kæmpe tak til Dorthe, og 
velkommen til Linda. Kenja Klostermann er kommet tilbage om lørdagen, det er vi glade for, 
ikke mindst børnene. En stor tak til Kenja og Henriette Løding, som har gjort et stort arbejde i 
kantinen, det har vi alle nydt godt af. En stor tak skal også lyde til alle jer, der i sommer under 
C-træningen serverede mad for medlemmerne.

Kredsbladet er udkommet 4 gange. Denne gang med Ghita S. Nielsen som ny redaktør. Dette 
gør hun virkelig flot. Heldigvis er mange flinke til at sende materiale til Ghita. Husk, at alle kan 
skrive om stort og småt. Eller kender du en annoncør, der har lyst til at komme i bladet, måske 
din arbejdsplads?. Nu hvor det også er i farver, syntes jeg, at vi har et rigtigt godt og flot blad. 

Niels Svendsen og Bjørn Nielsen skal have en kæmpe tak for det arbejde, som I gør med vores 
spande. Uden jer kom vi virkelig på ”spanden”

Vi har fået henstilling om at undersøge mulighederne for tilskud til vedligeholdelse, elektricitet, 
græsslåning m.m. Selvom det har været forsøgt flere gange af Jeanette Marker, vil vi prøve 
endnu  engang  til  næste  sæson.  Dette  til  trods  for,  at  nu  hvor  græsset  bliver  slået  af 
Købmanden Niels Jørgen Pedersen og Flemming Sørensen, har det aldrig været så flot. 

Vi har kun haft èn arbejdsdag. Lørdag den 26 april. Det var en rigtig hyggelig dag, hvor der 
blev kørt i rutefart mellem genbrugspladsen med en masse affald. Der blev vasket af, malet, 
luget m.m. Annette diskede op med lækre flæskestegsandwiches. Hvalpeholdet trænede en 
times tid imens. En stor tak til alle jer, der kom og hjalp. Ud over man får en masse praktiske 
ting fra hånden, så er det en god anledning til at lære hinanden bedre at kende.

Bestyrelsen har i år besluttet, at det var ved at være på tide med et nyt logo. Vi har taget 
udgangspunkt i, at vi er en kreds med mange produktive kenneler. Derfor er vores nye logos 
motiv  en schæferhvalp sammen med en stor schæferhund. Vi håber, at medlemmerne vil tage 
godt imod det.

Bankoaftenen den 1. oktober blev en kæmpe succes. Der var mange sponsorater - nogle af 
dem rigtigt store - så der var noget at komme efter. Vi var ca. 60 mennesker, og der blev solgt 
plader og lodder til den helt store guldmedalje. 10.400,- kr. kunne vi putte ned i kredskassen. 
En stor tak til alle sponsorerne, for uden jer kunne vi ikke afholde banko. En stor tak til Kenja 
for et altid godt samarbejde.   

Kredsfesten den 22.  november  havde hovedudsmykning som tema. Vi  var  ca.  50, nogle  i 
fantastiske hatte, hvor det kun var fantasien, der satte grænser. Maden var som sidste år en 
ret til 4 personer efter eget valg. Jens ”Goliat” Bahnsen leverede musikken. Connie og Bjørn 
leverede  aftenens  festlige  indslag  med  deres  store  hatte.  Godt  gået.  Kredsens  pris  som 
bestyrelsen genindførte sidste år blev i år givet til to medlemmer. Jeg fik lov at overrække den 
ene pris til Marianne Christensen. Marianne yder en kæmpe indsats for, at kreds 55 hænger 
sammen. Marianne er en person, der for mig er indbegrebet af ærlighed og hjælpsomhed. Den 
anden pris fik jeg selv. Det kom som en overraskelse da Vibe pludselig stod ved bordenden og 
sagde, at nu skulle jeg slet ikke tro, at vi var færdige. Nej det skal jeg ellers love for, vi ikke 
var. Der havde de rigtigt taget rø... på den gamle her. Men hold da op, hvor det luner.

Det er  ikke,  fordi  det  er  glemt,  men der er  ingen kandidater til  10- eller  25-års  nåle for 
medlemskab af hovedklubben i år.

En kæmpe tak skal lyde til alle, der har ydet et stykke arbejde for kreds 55. En særlig tak til 
alle trænerne, figuranterne, kredsudvalget samt kantinen.

UDEN JER INGEN KREDS.

En stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen. Efter et turbulent forår, hvor vi viste, at vi kunne 
holde sammen i kreds 55, fandt vi fodfæste og fik et godt samarbejde, og klarede os uden 
suppleanter resten af året.



En stor tak til Stig Christensen, som har revideret regnskabet. 

Efter at Tina har aflagt beretning for kredsudvalget, vil jeg overlade beretningen til general-
forsamlingens forhåbentlige velvillige behandling.

Med ønsket om et godt år 2009 for kreds 55 – Furesø.

Lisbeth Pedersen 

  


