
Kreds 55 – Furesø

Formandens beretning 2011

Atter et år er ved at rinde ud, og vi glæder os til at komme i gang med et nyt. 
Sneen lader heldigvis vente på sig, så man kan stadig lave det med hundene, man har lyst til – lige 
fra agility til spor. Hvis vejret driller for meget, har vi heldigvis ringtræningen i Frederikssund, som 
jeg håber, at alle der har lyst, gør brug af - især I med hvalpe, da det er lang tid at gå uden kontakt 
med andre hunde.Tak til Henning Karlsen, Vibeke Gjerstrup og Vibe Lenthe for, at I holder hundene 
og os i gang om vinteren.

Ved årsskiftet tæller kreds 55-Furesø 149 medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark. Det 
betyder, at vi kan få 3 repræsentanter med til årets repræsentantskabsmøde, som afholdes den 25. 
marts 2012 i Odense. Det er 2 medlemmer flere end sidste år. Der har været ca.100 aktive i hver 
sæson, hvilket vil sige hundeførere, der har meldt sig på hold eller har pladskort.
Hvor mange pladser har vi skrevet ind – ja, her vil jeg henvise til Kredsudvalgets årsrapport med de 
endelige indskrivningstal. Vi har 2 støttemedlemmer.

Kredsen har i år været meget plaget af hærværk, tyveri og indbrud. Vores agilityredskaber er blevet 
ødelagt gang på gang. Vi har søgt kommunen om tilladelse til at opsætte en  20’ container til 
redskaberne. Jakob Hermansen, vores kontaktperson til kommunen og Kirsten Meldgaard fra 
Byudvikling og Erhverv kom og beså området den 2. maj. Vi fik kommunens tilladelse, men 
naboerne klagede, så sagen ligger stadig til afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet. 

Klubhuset har været udsat for flere indbrud. Vinduer er blevet smadret eller aflistet, og der er stjålet 
øl, slik, toast, gl. Dansk m.m. (sågar vores vandkoger!). Der er sat nye vinduer i og vi har 
påmonteret vandrør foran vinduerne og håber, at det afhjælper problemet. Tak til Jan Rasmussen for 
sin bistand. Alle indbrud og hærværk er meldt til politiet. Vi har også valgt at sætte ny lås i alle 
steder og købe nye hængelåse, da den gamle hængelås gik fra hinanden og det så ud, som om der 
havde været pillet ved låsen.

Parkeringspladsen har vi selv bekostet ny belægning på.

Bestyrelsen har afholdt 4 møder.

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 har ansvaret for al træning og alle 
andre arrangementer, der er i løbet af året: nytårstur, hundesvømning, skovture, foredrag med Søren 
Bjeverskov (politi), hvalpe-mixmatch, avlskåring og senest juleafslutning, hvor mange i år 
tilkendegav, at de havde haft en hyggelig dag. Jeg ved, at kredsudvalget gør et stort arbejde for at 
tilgodese alle. Er der noget, som du som hundeejer/-fører savner, eller har du nogle gode ideer eller 
spøgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Marianne eller en anden fra udvalget. Kredsvalgets 
ansvarsområder hænger på opslagstavlen, så I kan her se, hvem I skal kontakte.  
Tak for et godt samarbejde til jer alle, og tak til Kai Thusgaard Andersen, som efter eget valg 
stopper i kredsuddvalget ved årskiftet, samt velkommen til Ole Brydegaard Pedersen.

Vores SPH1-udtagelse til DM fik en meget fin omtale i Schæferhunden – Flot reklame til kreds 55. 
Tak for det til Jeanette Marker, Robert Ramløse og Kenja og Bent Klostermann.

Side 1



Kreds 55 – Furesø

Tak til mine kolleger i bestyrelsen Stig Christensen, Anne Dyhr, Jytte Graugart og Jette Hye.  Jette 
og Jytte har begge valgt at stoppe i bestyrelsen. Tak til suppleanter Vibe Lenthe og Romic Yong. 
Stig skal også have tak for, at vi altid har en opdateret hjemmeside. Jette Hye har ført regnskabet for 
Årets Hund i 2011 og det skal hun have tak for. Vi mangler en ny regnskabsfører for 2012 og 
Kredsudvalget er på udkig efter en der vil påtage sig opgaven. 

Tak til Henriette Løding og Kenja Klostermann for jeres store indsats med vores forplejning og til 
jer, der træder til, når Henriette og Kenja ikke kan. 

Fællesdagen den 28. maj gik godt. Det var en hyggelig dag, hvor vejret holdt, og træningen også 
blev passet. Vi var ikke mange, men det, der var planlagt, blev lavet. Tak til alle jer, der støttede op 
om arrangementet. 

Bankoaftenen den 26. oktober var en succes. Vi var 54 mennesker, og vi gik hjem med et overskud 
på 7.630 kr. En stor tak til alle sponsorerne, for uden jer var det ikke muligt. Tak til Kenja og Bent 
Klostermann og Ole Brydegaard Pedersen for et altid godt samarbejde.

Tak til Per Jørgensen, Svend Burchardt samt Tage Jørgensen for at tage sig af vores pistoler og Tage 
skal også takkes for sin hjælp ved udholdenhedsprøver.

Tak til Herdis Aagaard Pedersen for rengøringen af vores ”rum” - især fordi du knokler med det helt 
alene.

Tak til Ghita Studsgaard Nielsen for et rigtigt flot kredsblad, som er udkommet 4 gange i 2011.
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.

Tak til vores pladsmand, Kåre Gottlieb. Han har sørget for at klubhuset p.g.a. råd har fået skiftet 
endevæggen og en bærede bjælke under gulvet. 

Årets novemberfest foregik atter i Hareskovhallens kantine. Ud af 42 tilmeldte mødte 38 op. I år var 
der levende musik, og maden var god gammeldags flæskesteg og risalamande.
Der var kun to, der meldte sig til festudvalget, nemlig Jytte Graugart og Jens Chr. Lauritsen, og jeg 
ved, at Jens’ kone, Àsta også har hjulpet meget til. Tak til jer alle tre.
Jeg syntes, at det er trist, at der ikke er flere, der har lyst til at være med til at arrangere årets 
novemberfest og deltage. Det skulle gerne være en hyggelig aften, hvor hundeførerne kan hygge sig 
uden hund, og vores bedre halvdel kan møde alle dem, vi snakker om . Hundeførere modtager deres 
1. gangs pokaler. Årets hunde bliver nævnt og belønnet. Årets BHUUU pris bliver overrakt. I år gik 
den til Oberst Lars Møller, som havde demonstreret, at en Oberst har en god og fyldig stemme. 
Kredsens pris gik i år til Herdis Aagaard Pedersen og Janni Ysbæk-Nielsen, der med deres altid 
positive opførsel aldrig er bange for at yde en ekstra indsats.

Klubben har fået sponseret en ny markise fra Nordens Markiser. Tak til Tom Jørgensen, som satte 
det i gang.

Til generalforsamlingen den  1. februar 2012 vil følgende få overrakt jubilæumsnåle:

10 år
Bent Klostermann 
Kenja Klostermann 
Simone Bo Lenthe

Side 2



Kreds 55 – Furesø

Birgitte Nørgaard 
Lisbeth Pedersen 
Ole Brydegaard Pedersen 

25 år
Jens Kjær Jensen 
Vibe Lenthe 

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 2012 for kreds 55-Furesø.
                                                                                                              Lisbeth Pedersen
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