REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 7. JUNI 2010
Referent:
Deltagere:

Pernille Dohlmann
Kai Thusgaard Andersen, Pernille Dohlmann, Linda Eriksen, Vibeke Gjerstrup, Lisbeth Pedersen og Linda Wind - Marianne Christensen kommer
senere
Afbud:
Jan Hye, Dorthe Sørensen
Fraværende: Frederikke Salto
Godkendelse af seneste referat
Regelsæt for deltagelse i prøver:
- oplæg til endelig godkendelse
- tilrettet tjekliste for prøveledere til
godkendelse

Godkendt.
Startlisterækkefølge:
En enkelt rettelse af ”hun” til tæver og
”han” til hanner. Er skrevet ind i
dokumentet og sendes til Marianne til
rettelse.
Meningen med dette dokument er at det
sendes ud sammen med prøvebekræftelsen,
så alle har set det inden prøvestart.
Tjekliste til prøveledere:
Måske skal der stå noget om at kosten på
springet ikke behøver være på. Fra starten
skal den ikke være på, så den skal kun være
en mulighed hvis alle hundeførere (eller
dommeren) er enige om det.

Regelsæt for årets hund
- oplæg til endelig godkendelse

Udsættes til senere møde fordi det først
skal bruges næste år.

Ansvars-/arbejdsfordelingslisten:
- ny fordeling fastlægges og påføres
vedhæftede skema (endnu ikke opdelt i faste og øvrige opgaver)

Dorthe vil gerne overtage trænerkontaktposten. Marianne tager C-koordinatorposten og spørger Jan om han vil være med
som hjælper.

Træningsplan for efterårssæsonen
- hold og trænerbemanding
(tidl. forslag til hold flow vedhæftet)

Følgende blev drøftet/foreslået:
Agility:
Ole og Jens
Selvtræning er IKKE en mulighed.
Færdsel:
Ole og Lisbeth
3. træner ønskes evt.
Familie:
Vi mangler trænere til dette hold.

Marianne har tilbudt at være hjælpetræner
uden at have ansvar for planlægning og
holdkontakt.
Forslag til anden løsning tages op på
trænermødet.
Henning er stadig konsulent for holdet.
Små hvalpe:
Stig har kontakten til holdet med
korrespondance/planlægning.
Bente tager sig af de mindste de første par
gange de kommer. Med Stig som føl træner
hun de mindste af hvalpene.
Linda tager sig af de lidt større.
Store hvalpe:
Jeanette er træner, men må melde afbud
nogle gange i starten, hvor Marianne
afløser.
Kai og Annette er føl.
B:
Snakker vi om til trænermødet.
ABC:
Jan, Vibe og Claus.
BHP:
Der skal helst være træner og figurant til
holdet. Evt. må vi købe os til det. Forslag til
anden løsning tages op på trænermødet.
Hygge:
Flemming som koordinator.
Spor:
Der kommer ikke så mange. Vi skal være
opmærksomme på at der er mulighed både
tirsdag, lørdag og søndag i hhv. Ballerup og
Hillerød.
Lydighedsprøve 19/6:

Vibeke overtager den formelle prøvelederpost fra Marianne. Lisbeth hjælper alt hvad
hun kan på dagen. Lisbeth har skaffet nogle
sponsorgaver.
Marianne annoncerer efter flere deltagere

Arrangementsplan 2010:
• opfølgning kredsmatch i Vallensbæk
• opfølgning dyrlægeaften
• opfølgning hundesvøm
• apporteringsaften i efteråret?
• sporweekend i efteråret?
• andre medlemsarrangementer?

Kredsmatch:
Vi vandt igen – jubiiiiiii 

Dyrlægeaften:
Rimelig tilslutning – det løb rundt.
Vi har et par emner til næste gang. Så det
bliver ikke førstehjælp, men i stedet
formentlig foderallergi og HD/AD.
Førstehjælp bliver så først om to gange
igen.
Hundesvømning:
Fuldt hus – stor succes. Ny tovholder?
Apporteringsaften:
Hvem vil være tovholder? Dette tager vi på
næste møde. I mellemtiden tænker Vibeke
over det og prøver at finde én der måske
kan holde en sådan aften.
Sporweekend:
Skal være til efteråret. Vi ser efter sommerferien, hvem der har overskud til det.
Andre arrangementer:
Forslag om klikkerkursus/-introduktion for
hele kredsen med Xenia Kruse.
Husk sponsor (kommentar fra Kai).

Skal vi have noget ringtræning om
sommeren hos os selv? Evt. om lørdagen
som et ”sommerferietilbud”, hvor vi er her
alligevel. Der bliver stillet en ring op og så
kan vi se hvem der kommer og vil være
med. Ringen sættes op omkring kl. 11 af de
medlemmer af udvalget der er til stede på
pladsen.
Nyt fra bestyrelsen:

Hærværk er blevet anmeldt til politiet.
Bestyrelsen har holdt møde med Jakob
Hermansen fra Furesø kommune. Der
kommer referat fra mødet.

Avlskåring, søndag den 13. marts 2011:

Vi har fået tildelt en avlskåring næste år.
Avlsvejleder(e) samt Lisbeth og Marianne
står for dette arrangement.

Eventuelt:

Intet under dette punkt.

Næste møde:

2. eller 3. august – til opsamling af løse
tråde.

