
Formandens beretning 2009

Tænk, at der allerede er gået et år, siden vi sad her til generalforsamlingen. Hvor bliver alle 
månederne af. De flyver af sted med en masse sjove og spændende hundearrangementer.

Det har været en dejligt roligt år, hvor vi har kunnet koncentrere os om det, det hele  handler om: 
nemlig vore dejlige schæferhunde.

Jeg er stadig grøn inden for mange områder, men der er så mange skønne hundefolk i kreds 55, så 
jeg føler mig aldrig usikker, da hjælpen altid er nær, enten ved personlig kontakt eller ved en 
opringning. 

Jeg synes, at kreds 55 er en kreds i udvikling og ikke bange for at prøve noget nyt.
Nu sidder jeg også i kredsudvalget, og det er et spændende sted, hvor udvalgsmedlemmerne gør en 
kæmpeindsats for at tilbyde medlemmerne mange og forskellige tilbud. Prøvelederne gør også et 
stort arbejde for, at alle typer prøver bliver afviklet til ug.

Bestyrelsen har afholdt 6 møder.

Ved årsskiftet tæller kreds 55 – Furesø 151  medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark.

Det betyder, at vi kan få 4 repræsentanter med til årets repræsentantskabsmøde, som afholdes den 
28. marts 2010.

Det er 14 medlemmer færre end sidste år - heraf er 105 aktive, Hvilket vil sige hundeførere, der har 
meldt sig på hold eller har pladskort.  Årsagen til nedgangen ser ud til at være, at der ikke har været 
så mange hvalpe som tidligere, og at medlemmer, der ikke har vist sig i flere år i kredsen har meldt 
sig ud. Derfor denne nedgang på 14. Det er dog ved at vende lidt igen. Der har været mange nye 
medlemmer, der har kontaktet mig og ytret ønske om at melde sig til træning, når vi starter igen til 
februar 2010.
Vi har 4 støttemedlemmer.

Webmaster er Stig Christensen, som gør en stor indsats for at holde vores hjemmeside opdateret 
med de sidste nye ting – jeg ved, at der er medlemmer, der har valgt at melde sig til kreds 55 
udelukkende på grund af vores varierede og spændende hjemmeside. Tak for det Stig.
Stig styrer også årets hund, hvilket han også gør godt.

Udvalgsformandsposten har været varetaget af Marianne Christensen. Jeg ved, at Marianne gør et 
kæmpe og godt arbejde for at holde en masse løser ender sammen. Jeg kan kun se frem til et 2010 
med Marianne ved roret. Tak til Marianne.

Kantinen blev passet af Linda Eriksen. Det er et kæmpe arbejde at få køkkenet til at fungere. Jeg 
synes, at det er gået rigtigt godt. Tak for det Linda.

Ligeledes en tak til Henriette Løding og Kenja Klostermann, der yder en kæmpe indsats for, at vi 
alle kan nyde godt af det køkkenet byder på.

En stor tak til alle jer, der tog en tørn om torsdagen og under C-træningen serverede mad for 
medlemmerne.

Kredsbladet er udkommet 4 gange – og jeg synes, at det er lige spændende hver gang at lukke det 
op. Sjove indslag fra forskellige arrangementer skrevet af medlemmerne.



En tilbagevendende ting, når man læser indslagene, er, at der ofte til sidst står: ”Vores hunde opførte 
sig til ug” eller ”vores hunde opførte sig stille og roligt” Det er dejligt, at vi kan være stolte af vores 
kreds og vores dejlige hunde. 
Tak til Ghita for et godt kredsblad – husk, at I kan alle sende materiale til Ghita.

Kommunen har tilbudt, at den vil sørge for græsslåning på pladsen i vækstsæsonen.
 
Der har været afholdt en fællesdag/arbejdsdag den 9. maj, hvor vi fik en del fra hånden – tak til alle 
jer, der støttede op om arrangementet. Vi havde også valgt, at der ville være træning samtidig, og 
det fungerede rigtigt godt. 

Vi har en enkelt gang ( 18. august ) været udsat for et tyveri af et af vores faste hundebure.
Ellers har vi været forskånet for den slags kedelige ting.

Bankoaftenen var en stor succes. Vi var ca. 50 mennesker – men krisetider findes ikke hos 
hundefolk, der går til banko. Vi gik hjem med et overskud på 9460 kr. Der var også utroligt mange 
fine præmier. En stor tak til alle sponsorerne, for uden jer var det ikke muligt at afholde et banko.
Tak til Kenja for et altid godt samarbejde.

Tak til Tage Jørgensen, der altid sørger for, at vores pistoler er i tip top stand.

Tak til Niels Broberg og Hilmer Kampsø-Jensen for det rengøringsarbejde, I udfører.

Vi fik en forespørgsel fra vores kontaktperson til kommunen om lån af en figurant og hund i 
forbindelse med en polterabend. Per Jørgensen var så sød at stille op som figurant og fik hjælp af 
Jan Hye. En god måde at vise, at en schæferhund sagtens kan skelne mellem at være en hund, der 
det ene øjeblik er tændt på opgaven, og derefter være den søde familiehund og gå tur med samme 
person.

Til kredsfesten i november havde vi valgt at sadle helt om – temaet var country og western. 55 
medlemmer mødte op i mange forskellige udgaver af country look. Der kom en linedance-instruktør 
og fik sat lidt gang i bentøjet. Stor respekt for jer, der var med på ideen - jeg synes, at I var 
kanongode. Maden var utrolig god og veltillavet.

Kredsens pris gik i år til Ole B. Pedersen. Han har i mange år slæbt den ene dunk vand efter den 
anden, kørt til Rødovre og hentet pokaler, kørt mange gange med bankogevinster og ting til 
kredsfester, o.s.v.etc.

Kandidaterne til jubilæumsnål er:

10 år:
Anna Jane Burchardt
Svend Burchardt
Erling Kallesøe Jørgensen
Camilla Sønderskov

25 år:
Tage Jørgensen
Michael Stenholm Nielsen 
Jan Rasmussen 
Lotte Dalholm Sørensen



Jeg vil takke for den årrække, I har støttet kreds 55-Furesø ved at være medlemmer af 
hovedklubben. Jeg håber, at I bliver ved i mange år endnu.

Et stort tillykke til jer alle.

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 for et godt samarbejde til mine kolleger i bestyrelsen.

Jeg vil også gerne takke alle de søde hundeførere/medlemmer, der er i kredsen. Mange af jer er ikke 
bange for at være behjælpelige med forskellige gøremål for kredsen.

I har alle min store respekt for jeres måde at være på og det arbejde, I alle yder for kredsen. Det gør, 
at jeg også selv har lyst til at bruge en masse tid for kredsen.

Med ønsket om et godt år 2010 for  kreds 55 – Furesø.

                                                      Lisbeth Pedersen

Jeg har som sidste år valgt at sætte formandens beretning i kredsbladet før generalforsamlingen. Jeg 
vil bede jer om at læse den grundigt igennem og evt. sende spørgsmål til mig,


