
Formandens beretning 2012

Det gamle år er ved at rinde ud. Og et nyt år venter forude.Vi glæder os til, at dagene bliver længere 
og lysere. Selv om der er vinterferie, ligger folk ikke på den lade side. Sportosserne går spor, trods 
sne og kulde, ringtræningen kører for fulde omdrejninger om søndagen, og pladsen er godt besøgt 
om lørdagen.

2012 var også året, hvor vi desværre skulle sige farvel til to af vores medlemmer. Bente Bergqvist, 
der sammen med sin mand Michael Stenholm Nielsen havde Kennel Tahslund og var hvalpetræner i 
15 ½ år. Og Jytte Graugart, der har siddet i bestyrelsen og også har været træner.

Begge tabte kampen mod canceren. Æret være deres minde.

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 24. 
marts 2013 i Odense.

Det er det samme som sidste år. Der har været ca.110 aktive i hver sæson, hvilket vil sige 
hundeførere, der har meldt sig på hold eller har pladskort.

Vi har 2 støttemedlemmer.

Vi har i år været forskånet for indbrud. Det har hjulpet meget, at der er kommet vandrør foran 
vinduerne. Vi har ligeledes været fri for hærværk på pladsen og på redskaberne.

Vi søgte i 2011 kommunen om tilladelse til at opsætte en  20-fods container til agilityredskaberne. 
Naboerne klagede og sagen lå til afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævent stadfæstede i april 2012 Furesø Kommunes landzonetilladelse til 
opstilling af en container til vores agility-udstyr. Og efter  byggetilladelsen kom containeren.

Bestyrelsen har afholdt 5 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 Jørgen 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.

I kredsudvalget  bliver mange tanker og ideer vendt og drejet for at imødese så mange forskellige 
behov og interesser som muligt. Kredsudvalget har ansvaret for al træning og for mange af de 
arrangementer, der er i løbet af året. Det er vigtigt, at der er plads til alle forskelligheder.

Har du nogle ideer, noget du savner eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en fra 
kredsudvalget.

Tak for et godt samarbejde til mine kolegaer i kredsudvalget, Marianne Christensen, Pernille 
Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Ole Brydegård Pedersen, 
Herdis Aagaard Petersen og Janni Ysbæk-Nielsen.

Man behøver ikke at være medlem af kredsudvalget for at lave noget for sine hundevenner. Det ser 
vi jo ved ringtræning, eventdage, ture ud i fædrelandet o.s.v. En stor tak til alle jer, der er med til at 
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gøre vores kreds til en aktiv kreds.

I år var det første gang, at kredsudvalget afholdt mix-match for alle kredse, og kredsen fik æren af 
at være den første, der lagde plads til uofficelt DM i agility for schæfere. Samtidig afholdt vi rally- 
prøver, som også er et nyt tiltag i kredsen.

Tak til Robert Ramløse, som er god til at sørge for, at vi har nogle gode marker til spor både til 
træning og prøver.

Der er i år afholdt SPH–udtagelse for 11. gang. Der var desværre ikke flere tilmeldte end, at det 
kunne afholdes over én dag. Tak til Jeanette Marker, Robert Ramløse, Kenja og Bent Klostermann 
for jeres store arbejde.

Tak til mine kolleger i bestyrelsen Jeanette Marker, Stig Christensen, Anne Dyhr og Susanne 
Forsberg Fagerberg.  Tak til suppleanter Vibe Lenthe og Romic Yong.

Stig skal også have tak for, at vi altid har en opdateret hjemmeside. Det er meget vigtigt, for det 
trækker medlemmer til.

Marianne har holdt regnskab med årets hunde hele 2012.

Fællesdagen den 2. juni blev aflyst på grund af regnvejr. Dermed er ikke sagt, at der ikke er blevet 
lavet noget i kredsen, for det skal jeg love for, at der er. Klubhuset er blevet ryddet op og malet. 
Janni Ysbæk-Nielsen og Herdis Aagaard Petersen har stået for indkøb og opsætning af skabe, 
whiteboardtavler m.m.

Containeren til agility-redskaberne blev malet, og der blev slået meterhøje brændenælder. Tak til 
alle jer der hjalp til

Bankoaftenen den 14. november var en stor succes. Vi var ca. 55 mennesker, og vi gik hjem med et 
overskud på 9.250 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, for at tage sig af vores pistoler. Der kom nye regler i år. Nu skal brugerne af 
pistolerne have bæretilladelse.

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

Tak til Ghita Studsgaard Nielsen for det altid flotte kredsblad, som er udkommet 4 gange i 2012.

Husk, at alle kan skrive til bladet. Har du nogle oplevelser, som du vil dele med os andre, skal du 
bare sende det til Ghita.
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Annette Broberg blev kantinetovholder.  Jeg synes, at hun har fået rigtigt godt styr på vores køkken. 
Tak Annette.

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

Også tak til jer der lavede mad til vores torsdags C.

Tak til vores pladsmand, Kåre Gottlieb. Kåre har af personlige årsager valgt at stoppe som 
pladsmand. Niels Broberg har sagt ja til at overtage posten. Tak Niels, jeg glæder mig til 
samarbejdet i 2013

Årets novemberfest blev desværre aflyst i år på grund af manglende tilslutning til festudvalget.

Michael Stenholm Nielsen var den eneste, der meldte sig, og det er bestemt ikke nok. Det er trist, 
for det skulle gerne være en aften, hvor vi kunne hygge os med lidt god mad og spas og måske også 
lære hinandens bedre halvdel at kende. Eller give dem en chance for at lære alle hundehovederne, 
som de hører så meget, om at kende.

Men tak Michael, fordi du forsøgte. Lad os håbe, at der er større interesse næste gang.

Kredsmesterskaberne blev i år afholdt over en hel weekend. Det var rigtigt positivt, at flere 
medlemmer har fået mod til at gå til prøve.

Fortsæt endeligt med det.

1.gangspokaler og kredsmesterskabspokaler blev uddelt ved kredsens juleafslutning.

Årets hund-gavekort og -pokaler vil i år blive overrakt til generalforsamlingen.

Kredsens pris og BHUuuu-prisen vil ligeledes blive overrakt til generalforsamlingen. Det er 
hemmeligt, hvem det bliver, men der er fundet emner til begge.

Man bliver da også glad, når man hos Dansk Kennel Klub kan læse under årets populære racer i 
2012, finder schæferhunden på en flot 1. plads.

Til generalforsamlingen den 30.  januar 2013 vil følgende få overrakt jubilæumsnåle:

10 år

Søren Jensen

Natascha Lintz Halberg Jørgensen

25 år

Kim Kolstrup

Britta M. Thomsen
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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 til generalforsamlingen, 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 2013 for kreds 55-Furesø.

Lisbeth Pedersen
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