REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 20. FEBRUAR 2011
Deltagere:
Gæster:
Referent:

Kai Thusgaard Andersen, Marianne Christensen, Lisbeth Pedersen, Pernille
Dohlmann, Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen
Michael Stenholm Nielsen, Jeanette Marker
Pernille Dohlmann

Linda Wind’s udtræden af kredsudvalget

Tak for indsatsen til Linda der desværre har
valgt at udtræde af kredsudvalget.

Avlskåring 13/3
(Michael Nielsen inviteret til dette punkt)
- udkast til køreplan vedhæftet

Lige nu er der to tilmeldte til avlskåringen.
Tilmeldingsfristen er om en uge, så der kan
nå at komme lidt flere.
Vi gennemgik tjeklisten og fik sat
ansvarlige på de forskellige opgaver.
Tjekliste er vedlagt referatet.

Avlsudvalg igen?
(Michael Nielsen inviteret til dette punkt)

Diskussion om hvorvidt vi kan få stablet et
avlsudvalg på benene igen. Vi mangler
nogle kræfter til at få startet op på at få
holdt nogle avlsarrangementer.
Dette er der desværre ikke overskud og
viden til i det nuværende kredsudvalg.
Michael vil gerne være med til dette og
taler med nogle af avlsfolkene i kredsen om
det er en mulighed at de vil være med.

Skue/Hovedavlsskue?
(Michael Nielsen inviteret til dette punkt)

Et hovedavlsskue tør vi ikke binde an med.
Hvis vi får oprettet et avlsudvalg kan vi
måske afholde et skue i 2012 og måske en
mix-match senere – eller omvendt. Michael
finder ud af hvornår seneste frist til at
ansøge om arrangement er.
Vi kan også overveje om vi vil holde en
dagtur for kredsen.

Revidering af ansvars- og arbejdslisten:
(Jeanette Marker inviteret til dette punkt)
- liste til revidering vedhæftet

Vi fik sat ansvarlige på punkterne på listen
og fordelt arrangementerne mellem os.

Ændring i reglerne for venskabsmatch
mod Vallensbæk 3/4:
(se tilsendt mail fra Bent Kristensen)

Marianne sender tekst med reglerne.
Bent Andersen er dommer.
Skal vi have kredsmatch både forår og
efterår? Det er et meget stort arrangement
at være holdleder/prøveleder for, så for at
aflaste de kræfter vi har, er det måske en
ide at nøjes med at tage det om foråret, da
efteråret er ret presset i forvejen.
Lisbeth og Marianne skal til møde i
Vallensbæk i morgen og aftale nærmere.

EFTERFØLGENDE PUNKTER,
KUN HVIS DER ER TID NOK:

Vi besluttede at gå videre med de
resterende punkter.

Nyt fra bestyrelsen:

Der var formandsmøde i går – og da det
kun var formanden der var inviteret var
kredsen ikke repræsenteret, da Lisbeth ikke
havde mulighed for at deltage alene.
Der kommer formentlig et referat senere.

Opfølgning på træner- & figurantmøde:
(herunder indkaldelse af trænermøder
og figurantsamlinger)

Opfølgning:
• kredsmatch mod Vallensbæk 31/10
• hundesvømning 7/11
• kredsmesterskaber 13-14/11
• juleafslutning 5/12
• ringtræning 2010-2011
• nytårstur 2/1
• indskrivning 5/2

Trænermøde: Den 28. marts 2011, kl. 19.00.
Figuranterne inviterer vi til en samling for
sig selv.

Kredsmatch: Ros fra Vallensbæk om godt
arrangement.
Svømning: Der var ikke så mange tilmeldte,
men det var fordi der var skue i
Frederikssund samtidig. Stor succes for
dem der var med
Kredsmesterskaber:
Hyggelige dage med god stemning.
Ringtræning: Ønske om at gøre mere ud af
at lære nye at stille hunden op.
Nytårstur: Rigtigt hyggeligt arrangement –
tak til hele familien Andersen.

Indskrivning: Folk kom spredt i løbet af
dagen, så der var faktisk ikke kø på noget
tidspunkt.
Arrangementer i forårssæsonen:
• avlskåring 13/3 – se ovenfor
• hundesvømning 20/3
• kredsmatch mod Vallensbæk 3/4
• alle prøver inkl. SPH 10/4
• UHP 27/4
• FP 13/5
• tur til Frilandsmuseet 29/5
• hvalpe Mix-Match 4/6
• alle prøver 5/6
• agility-sommerafslutning
• tur til Dyrehaven og Bakken
• dagtur og sommerafslutning 25/6
• dyrlægeaften?
• sporweekend?
• andre medlemsarrangementer?

Vi gennemgik kort de planlagte
arrangementer.

Eventuelt:

Den tilsendte korrespondance med
Brugshunderådet ang. det uhensigtmæssige
i de nye regler for SPh-udtagelser blev
drøftet kort. Forløbet af udtagelsen i år kan
få konsekvenser for kommende udtagelser i
kredsen.

Næste møde:

Søndag den 17. april 2011.
Kl. 14.00 hos Marianne på Akelejevej

