
Formandens beretning 2010

I skrivende stund er året ved at gå på hæld.  Der ligger så meget sne udenfor, at det er svært at 
komme ud og lave noget ordentlig med hundene – jeg tror, at vi er mange, der længes efter at 
komme i gang igen til februar.

Det har været et roligt år i kredsen. Det værste, vi har været udsat for på pladsen, var hærværk - især 
vores agilityredskaber. Dette blev meldt til politiet den 31. maj 2010.

Bestyrelsen har afholdt 4 møder.

Ved årsskiftet tæller kreds 55-Furesø 147 medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark. Det 
betyder, at vi kan få 3 repræsentanter med til årets repræsentantskabsmøde, som afholdes den 27. 
marts 2011 i Odense.

Det er 4 medlemmer færre end sidste år – heraf er  91 aktive, hvilket vil sige hundeførere, der har 
meldt sig på hold eller har pladskort. Vi har 3 støttemedlemmer.

Vi har haft et møde med Jakob Hermansen, som er vores kontaktperson til Farum kommune. Jakob 
Hermansen stiller sig positiv over for flere af vores forslag bl.a. udskiftning af klubhus, anskaffelse 
af container til agilityredskaber og udvidelse  af parkeringsplads. Han kan dog ikke give den 
endelige tilladelse, men sender ansøgningerne videre til rette instanser. Derfor tager tingene så lang 
tid, inden de bliver udarbejdet. Men vi arbejder videre med det i bestyrelsen.
Gruset med småsten, som Kommunen smed på parkeringspladsen i efteråret, var desværre ikke 
særligt brugbart, og parkeringspladsen blev meget værre. Når sneen er væk, vil vi selv bekoste 
ordentlige skærver på parkeringspladsen. 
Kommunen har slået græsset  hver 4. uge i vækstperioden. De gange der har været behov for mere, 
blev det klaret af  købmanden, Niels Jørgen Pedersen. Niels har også sørget for at vi ikke har 
manglet øl og vand i klubben, tak for det.

Kredsudvalgsformandsposten har været varetaget af Marianne Christensen. Jeg ved, at Marianne 
gør et kæmpe arbejde for, at tingene skal fungere. Kredsudvalget er et spændende sted, som jeg er 
meget glad for at være med i. Det er der træningen og alle andre arrangementer i årets løb bliver 
fastlagt. Det er et større puslespil, som alle gør deres bedste for at løse.
Tak for et godt samarbejde til jer alle - til jer der er gået ud – Frederikke Salto, Linda Eriksen, 
Dorthe Sørensen og Jan Hye - og velkommen til de nye – Janne Ysbæk-Nielsen og Herdis Aagaard 
Petersen

Tak til mine kolleger i bestyrelsen. Til Jytte Graugart og  Anne Dyhr. Til Stig Christensen, som også 
styrer hjemmesiden, og Jette Bach Hye, som har overtaget årets hund efter Stig. Og til Vibe Lenthe. 

Tak til Henriette Løding og Kenja Klostermann for jeres store indsats i køkkenet, og til jer, der 
træder til, når Henriette og Kenja ikke kan. 

Fællesdagen den 15. maj gik bogstaveligt talt i vasken. Det regnede så meget, at vi aflyste.
Fællesdagen den 9. oktober gik til gengæld meget bedre. Vejret var fint, og der mødte en masse op
og hjalp til. Vi fik lavet alt det, der var sat på programmet. Det synes jeg var flot. Tak til alle jer, der 
støttede op om arrangementet. 



Bankoaftenen var atter en succes. Vi var ca. 50 mennesker, og vi gik hjem med et overskud på 8.670 
kr. En stor tak til alle sponsorerne, for uden jer var det ikke muligt. Tak til Kenja og Bent 
Klostermann for et altid godt samarbejde.

Tak til Tage Jørgensen for, at du passer vores pistoler og hjælper til ved udholdenhedsprøver.

Tak til Vibeke Gjerstrup og Linda Eriksen for rengøringen af vores ”rum” - især tak til Vibeke at 
hun fortsatte alene efter at Linda stoppede.

Tak til Ghita Studsgaard Nielsen for et rigtigt godt kredsblad, som er udkommet 4 gange i 2010.
Husk, at alle kan skrive til bladet. Oplever du noget  på holdene eller til et arrangement, så er du 
velkommen til at sende din historie til Ghita.

Velkommen til vores nye pladsmand, Kåre Gottlieb. Jeg ser frem til samarbejdet i 2011.

Jeg ved, at alle som har en post i kredsen, bruger meget tid på, at pladsen skal fungere. De fleste har 
også hund(e), som skal trænes.  De har et privatliv med familie, børn, arbejde og meget andet. Vi 
skal alle huske på, at alt, hvad der laves, er frivilligt og  ulønnet. Derfor går tingene måske ikke altid 
lige så hurtigt eller på den måde, som vi gerne vil have det. Jeg håber, at der er forståelse for det, og 
det vil altid være velkomment, hvis medlemmer udfører et stykke arbejde eller kommer med 
forslag.

Årets november fest gik rent i hundene, da temaet var ”vild med hund”  Der blev kreeret lysestager 
i ler, som lignede hunde høm høm. Sporgenstande var gemt rundt omkring, og hundekager var 
bordpynt. Desværre var der nogle, der måtte aflyse på grund af snevejret, men ud af 43 tilmeldte 
deltagere mødte 37 op. 
Kredsens pris gik i år til Kenja og Bent Klosterman. De fik den  til juleafslutningen, da de ikke var 
med til festen. To ufatteligt hjælpsomme og  positive mennesker, der udviser stor omsorg for andre.

Til generalforsamlingen den 26. januar 2011 vil  følgende få overragt jubilæumsnåle:
10 år
Anne Dyhr
Flemming Guro Sørensen
25 år
Anna-Jane Burchardt
Svend Burchardt
Kenneth Frost-Andersen

Jeg vil takke for den årrække, I har støttet kreds 55-Furesø ved at været medlemmer af 
hovedklubben. Jeg håber, at I bliver ved mange år endnu. Et stort tillykke til jer alle.
Er I forhindret i at møde op, vil nålen blive eftersendt.

En kæmpe tak til alle, der yder et stykke arbejde i kredsen, og særlig tak til trænerne, figuranterne, 
kredsudvalget, bestyrelsen, pladsfolk samt kantinen.

UDEN JER INGEN KREDS
 
Med ønsket om et godt år 2011 for kreds 55-Furesø.
                                                                                                           Lisbeth Pedersen


