
REFERAT  -  KREDSUDVALGSMØDE  -  17. MARTS 2010

Referent:  Marianne Christensen
Deltagere: Kai Thusgaard Andersen, Marianne Christensen, Linda Eriksen, Vibeke Gjer-

strup, Lisbeth Pedersen, Dorthe Sørensen, Linda Wind 
Afbud: Pernille Dohlmann, Jan Hye & Frederikke Salto

Godkendelse af seneste referat: Godkendt.
Nyt fra bestyrelsen:
- herunder DM i SPH1 i 2011?
- ny køkkenansvarlig   

Bestyrelsen takker ligesom kredsudvalget 
nej til at afholde DM i SPH1  i 2011, med-
mindre en anden tovholder kan findes. 
Ny køkkenansvarlig er Charlotte Lichten-
berg.

Opfølgning på træner-/figurantmødet: Betalt træner og figurant til BHP-holdet 
udefra i den kommende sæson? Vi skal fin-
de ud af, hvad vi går efter – skal der satses 
på de ”gamle” på holdet eller de nye? DS 
undersøger mulighederne og tjekker med 
bestyrelsen, om betalt træning og figurering 
skal betyde højere kontingent.
Spor. KTA kontakter Kreds 5 om fortsat 
brug af Favrholm tirsdage og lørdage og 
reserverer tirsdag aften på Tingsletten i 
Ballerup resten af sæsonen. 
Prøvehold 1 flytter træningstid til tirsdag 
aften p.g.a., at trænerne selv træner lige 
efter holdet og derfor ikke har tid til den 
vigtige del i et træningsforløb, der finder 
sted lige efter dagens træning. MC spørger 
Prøvehold 2 om evt. at bytte om på BHP- og 
prøveholdene i næste sæson. 
En anden mulighed kunne være at bytte om 
på BHP-holdet og de to prøvehold.  
Fremmede hunde har trænet på pladsen i 
den officielle træningstid uden pladskort.
Beslutning: Trænes der mere end én gang, 
kræver det pladskort. MC tager kontakt.   

Opfølgning på indskrivningen: Prøvehold og C-træning skal kræve 
medlemsskab af Hovedklubben.

Arrangementsplan 2010:
• dommer- og figurantbemanding 

UHP 14/4 og alle prøver 17/4 

• hundeføreraften?
• kredsmatches med Vallensbæk

PD: dommerbemanding OK til UHP – 
LP anmelder prøven. DS vender tilbage 
med figurant til alle prøver.
Udsættes – evt. med ny tovholder.
16/5 i Vallensbæk og 31/10 i Farum. DS tov-
holder for ekstratræning og udvælgelse. 



• dyrlægeaften

• hundesvømning

• sporweekend? 

• andre medlemsarrangementer?  

26/4 kl. 19 på Stavnsholtskolen. Fokus på 
hvalpe op til 12 mdr. KTA laver opslag. 
LW undersøger datoer hos Frederikssund 
Hundecenter.
MC  spørger Robert Ramløse om muligt?
VG vil gerne sørge for forplejning til spor-
weekend.
Udsættes.

Evt. opfølgning:
• LD1-møde 25/2
• Formandsmøde på Fyn 7/3

MC havde lavet referat fra begge møder. 
MC melder tilbage til LD, at vi støtter ideen 
om storkurser, og holder LD ajour med nye 
arrangementer i kredsen. 
MC spørger kredsens kenneler, om der er 
interesse for hvalpesamling i Roskilde.  

Kurser:
• Nyt C-kursus for kredsens figuranter 
• ”Kludekursus” v/René Jørgensen 
• ”Klæd din hund på”-kursus v/ 

Henning Karlsen

DS: Ikke fastsat endnu.
Venter lidt.
Venter lidt.

Regler for rækkefølge for deltagelse i 
prøver  
&
Regelsæt for ”Årets hund” skal fastsættes 
og nedfældes (skæringsdato, årets hele 
hund under 18 mdr., pointsystemet etc.) 

MC laver oplæg til regler på tryk til næste 
møde.

Vibe Lenthe havde bedt om at deltage i 
dette punkt og gav en forklaring på, hvor-
for hun og andre ønsker den spænding og 
det sjov og ballade, som deadline for ind-
beretning rykket helt op til på selve kreds-
festdagen giver. Et flertal i udvalget støtte-
de dette forslag, og MC spørger tovholder 
på Årets Hund Stig Christensen, om han vil 
fortsætte alligevel. Hvis nej fra Stig, hvem 
kan så overtage posten?
Reglerne skal fortsætte uændret, og MC 
laver oplæg til et regelsæt på tryk til næste 
møde, hvorpå det skal ud i høring hos de 
interesserede parter.

Eventuelt: DS. Hvornår kommer de nye spring op?
LP: Usikkert – forsinket p.g.a. sne. Skal 
hentes i trailer. Tjekker med Kim Dich. 

Næste møde primo maj. MC fastlægger.
Emner til næste møde: 

- Flytning af trænermødet 14/10 til 
4/11. 

- Ansvars-/opgavelisten tages med til 
forventningssnak.


