REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. JANUAR 2010
Referent:
Deltagere:
Afbud:

Vibeke Gjerstrup
Marianne Christensen, Linda Eriksen, Vibeke Gjerstrup, , Lisbeth Pedersen,
Kai Thusgaard Andersen, Dorthe Sørensen & Linda Wind
Frederikke Salto, Pernille Dohlmann & Jan Hye

Godkendelse af seneste referat

Ref. godkendt

Nyt fra bestyrelsen

Niels udtrådt af bestyrelsen + pladsmand. Jette
Hye har overtaget bestyrelsesposten. Vi har fået
kr. 20.000 til agilityredskaber af kommunen.
Bestyrelsen vil undersøge om vi må bygge et skur,
som kan aflåses (til agiliyreds.) samt et ekstra lavt
skur ved container. Fællesmøde mellem bestyrelse
og kredsudvalg udsat fra 3/2 – dato kommer.

Generalforsamlingen 20/1, herunder:
• rettelser til vores årsrapport
• kan dele af rapporten bruges i
PR-øjemed?
• tilbagemelding fra
repræsentantskabsmøde

Rene Jørgensen vil give et mundtligt ref. efter rep.
mødet. Skal der observatører med?

Opfølgning den nye træningsplan,
herunder:
• evaluering fra hvalp til
prøvehold/familiehundehold
• ringtræningen indtil nu
• flytning af vinterspor-tiden
p.g.a. af sammenfald med
mange hold?

Trænerne skal vejlede hundeførerne til hvilke hold
de skal gå på. Flow-diagram laves til valg af hold
(Dorthe).
Ringtræning går fint. Vi kan evt. overveje
”hyggeskue” i løbet af næste sæson. Pga.
sammenfald med anden træning i vintersæsonen
ændres sportiden her til kun ”lørdage”.
Stig retter på hjemmesiden.

Arrangementsplan 2010:
• dommerbemanding UHP og
lydighedkonkurrence 19/6
• figurantbemanding (afventer
møde)
• medlemsarrangementer
• apporteringsaften?
• internt skue 7/2 – dommer:
Henning Karlsen

Marianne ringer efter dommer til
lydighedskonkurrence – Pernille til UHP.
Vi skal huske at lave nogle
medlemsarrangementer i næste sæson.
Dorthe ser på at lave en ”hundeførerdag”.

Opfølgning:
• Halloween-natturen 30/10
• Førstehjælp til hunde 17/11
• Juleafslutning 5/12
• Nytårstur 2/1

Halloweenturen gik godt! Skal vi lave en anden
gang, må vi finde en måde, så køerne ikke bliver så
lange.
Kai tænker på nye emner til dyrlægeaften.
Juleafslutningen var rigtig god.
God nytårstur med god tilslutning.

Kurser:
• Opfølning C-kursus for
kredsens figuranter 12/12
• C-kursus for kredsens
figuranter 21/2 v/Anders
Hummel
• ”Kludekursus” v/René
Jørgensen
• ”Klæd din hund på”-kursus v/
Henning Karlsen

Godt kursus for kredsens figuranter.
Der er inviteret 8 hunde til kredsens andet
figurantkursus v/Anders Hummel.

Indskrivning 2010-1

Vi sidder 5 til indskrivning. Mødetid kl. 9. Vibeke
er indskriver de første to træningslørdage.

LD1-møde 25/2
- herunder LD1’s arrangementsplan

Marianne og Linda Wind deltager.

Avlsvejledermøde 23/1 indkaldt af
Hovedklubben

Lisbeth spørger Erwin og Michael, om de kan
deltage.

Regler for rækkefølge for deltagelse i
prøver

Ved konkurrencer er der lodtrækning om
rækkefølge. Vi laver skriftlige retningslinier.
Marianne laver udkast.

Regelsæt for ”Årets hund” skal
fastsættes og nedfældes (skæringsdato,
årets hele hund under 18 mdr.,
pointsystemet etc.)

Skal tages op på næste møde. Tænk over det!
(herunder evt. en helt anden kategoriinddeling,
hvis skæringsdato ved årsskiftet).

Pernille kontakter René.
Arrangeres op til et skue (Linda E)
Marianne efterlyste forgæves ny kursusansvarlig.
Opfordrede til at gå på kurser.

Eventuelt:

DM i SPH1 i 2011? Afventer bestyrelsesmøde.
Kredsudvalget har ikke ressourcer til at stå for det.

Næste møde:

17. marts 2010 (i forlængelse af trænermøde)

