REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 27. FEBRUAR 2013
Referent:
Deltagere:
Afbud:

Marianne Christensen
Marianne Christensen, Sus(anne) Forsberg Fagerberg, Michael Nielsen, Lisbeth
Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen
Pernille Dohlmann

Nyt fra bestyrelsen:
- herunder formandsmøde 3/2 (se referat
under HB på hovedklubbens
hjemmeside)

Nogle af anbefalingerne/forslagene på mødet
blev vendt. Kredsudvalgets opgaver er allerede
på plads langt hen ad vejen.
Sus er efter bestyrelsens opgaveliste-opdatering
nu ansvarshavende af ”forbryderalbummet” på
tavlen i kredsen og bestyrelsens kontaktperson
til kantinen.
Furesø Kommune kan nu kontaktes vedr.
ansøgning af fritidsfaciliteter på Værløse Flyvestation, og Lisbeth har lavet et udkast til
korrektur. Sandsynligvis svar til sommer.

Evaluering generalforsamlingen 30/1:
• Uddeling af BHUuuuu-prisen
• Uddeling, Årets Hunde
• Kredsudvalgets Årsrapport 2012

Arrangementsplan 2013:
• Flytning af færdselsprøve
• Kredsmatch mod Kreds 5 Hillerød?
• Sommerudflugt?
• Hvalpetræf med kreds 5 og 82

Lisbeth har skaffet flotte visitkort og velkomstfoldere til uddeling.
Kredsudvalgets opgaver gik OK – dog skal vi
sørge for at samle alle prismodtagere til fælles
fotografering næste gang. Bred enighed om, at
prisuddelingen var noget mere tam end ved
kredsfesten.
Der var kun en enkelt rettelse til Årsrapporten.
Der lægges et stort arbejde i denne rapport, og
der er tvivl, om den overhovedet er umagen
værd. Det blev aftalt at lave den et år mere og
så se, om den skal fortsætte.
Efter anmodning fra dommer Lene Carlson er
vores FP fastsat til 7. juni flyttet til 31. maj.
Kreds 5 Hillerød har forespurgt, om vi skal
genoptage vores kredstmatches . Marianne
kontakter kreds 5 for at få et planlægningsmøde i stand.
En sommerudflugt undersøges – f.eks. en
hundegåtur med efterfølgende forplejning et
sted.

Forårssæson 2013:
• Evaluering indskrivning 2/2 – herunder
agility og rally

Kreds 82’s hjemmeside melder om det årlige
hvalpetræf i Karlebo lørdag, den 1. juni, så vi
ser frem til en invitation.
Indskrivningen gik fint, stille og roligt. Vi fornemmede ikke de store kødannelser. Kredsen
skrev igen rigtigt mange holddeltagere ind.

•
•
•
•

Ændring i trænerbemanding
Udfordringsholdet taget af planen
Revidering af målsætninger
Temadage – Dorthe’s fine oplæg

Agility sidestilles i denne sæson med Ctræningen på den måde, at den er er gratis, hvis
hunden er indskrevet på et andet hold. Ellers er
den halv pris. Årsagen er for det første, at deltagerne kun er på i kort tid ad gangen, og for
det andet, at de to tilknyttede trænere ikke er
agility-uddannede. Rally tilbydes gratis, da
træner Lisbeth ikke kan være behjælpelig hele
tiden p.g.a. træning af egne hunde.
Der er 3 ændringer til trænerbemandingen:
- Linda Wind har erstattet Janni på B/AB/ABCholdet
- Annette Broberg har erstattet Lisbeth på
færdselsholdet
- Ole er medtræner på agilityholdet
P.g.a. mangel på tilslutning til udfordringsholdets ture besluttede tovholder Kai Th.
Andersen at stoppe, og kredsudvalget nedlagde
holdet midlertidigt. Udvalget skulle egentlig
have drøftet, om holdet skulle fortsætte i et
andet format, men Kai vil gerne køre det videre
som et halv-privat arrangement med blot en
meddelelse på kredsens hjemmeside, at han er
tovholder for turene. Sus beder Kai sende
udvalget sine tanker omkring arrangementet.
Kredsens målsætninger trænger til en ”hovedrengøring” – der er både nye hold og nye
forhold. Hele udvalget og de berørte trænere er
blevet bedt om at læse korrektur. Efter endt
korrektur skal målsætningerne godkendes af
bestyrelsen.

Evaluering - afholdte arrangementer:
• Nytårstur 1/1
Kommende arrangementer marts-april:
Dato for hundesvømning
Trænermøde & figurantsamling:
• Dato for trænermøde
• Figurantsamling

Kurser:
- herunder ”private” kurser, hvordan?

Dorthe Sørensen’s oplæg om temadage nåede
vi ikke at gennemgå i dybden, men vi er meget
opsatte på at få dem på plads, inden vi går over
til sommertid. Kanon tilbud.
Fin tur og flot deltagelse i Hareskoven 21 deltagende hunde.
Søndag, den 21. april, i Frederikssund Hundecenter. Herdis og Janni vender tilbage med
nærmere information.
P.g.a. Pernille’s fravær blev datoen for det
næste trænermøde ikke fastsat.
Janni har indkaldt til figurantsamling 11. marts
og har bedt om emner til dagsordenen.
Michael deltager også.
Janni har kontaktet hovedklubben om dens
mangel på kursustilbud. Svaret er, at den har
ligget underdrejet p.g.a. omstruktureringer.

Rene Jørgensen har tilbudt at formidle et lydighedskursus inkl. ”kassetræning” ved Anders
Hummel. Ca. 12 hunde kan deltage, og kurset
indbefatter en opfølgningsdag. Alle kan deltage, men det er vigtigt, at trænerne overværer
kurset, så de kan lære fra sig/fortsætte . Janni
undersøger.

Evt. revidering af kredsudvalgets ansvars- og
arbejdsområder:

Kredsens hjemmeside:
• Ajourføring af kredskalenderen
• Medlemsgalleriet
• Holdsider

Diverse:
• Børneattest (se separat mail)
• Pistolerne og bæretilladelse
• Nye apportbukke
• Danmarks Hunde fra kredsen
• Nye regler for Årets Hund?
• Nyt vedr. fra Avlsrådet vedr.
avlskåringer
• Nyt fra fra dommermøde
• Støtte i.f.m. med deltagelse i DM?
• Omtale i Schæferhunden om vores
agility-DM og rally-konkurrence
• Artikel om kreds 55 i Schæferhunden?
• Hunde- og kåringsbøger til udlån

Hundekurser i privat regi kan afholdes efter
indhentet tilladelse fra bestyrelsen, og kurset
skal annonceres på kalenderen på hjemmesiden. Træningspladsen er principielt lukket
under et kursus, men vi henstiller til fleksibilitet.
Listen med ansvars- og arbejdsfordelingen i
kredsudvalget blev justeret. Den nye udgave
hænges op i klubhuset og lægges på hjemmesiden under menupunktet ”Referater, etc.”.
Vi skal være meget mere flinke til at holde
kalenderen opdateret.
Det nye tiltag ”Medlemsgalleriet” (jævnfør
nyhedsbrev af 7. januar) er kommet i gang, men
der må gerne være mange flere, der kommer
med input. Dorthe Sørensen er tovholder.
Det er nu også muligt at få holdlister med deltagerdata lagt på hjemmesiden, men kredsudvalget understreger, at de pågældende hold
skal give deres tilladelse først. Også her giver
Dorthe Sørensen en hjælpende hånd.
Vi har to hundeførere under 15 år tilmeldt hold,
så Marianne kontakter hovedklubben om dens
politik vedr. børneattester.
Per Jørgensen har indkøbt 2 nye pistoler til
prøvebrug, som sammen med alle bæretilladelserne anbringes i nyt ekstra pengeskab.
Skulle man ønske sin egen bæretilladelse udleveret, er det på eget ansvar at sørge for at have
den på sig, når man bruger pistolerne.
De indkøbte nye apportbukke har forskellig
vægt – de, der er for lette, kan byttes.
Kredsen er flot repræsenteret i hovedklubbens
Danmarks Hund-konkurrence, så vi vil forsøge
at lave opmærksomhed omkring det.
Hovedklubben er blevet spurgt, om der er nye
regler på vej for Danmarks Hund, og der er
måske nogle på vej. Årets Hund-konkurrencen i
kredsen følger reglerne for Danmarks Hund.
Reglerne hænges op i kredsen. Marianne

tavlefører har sat indberetningsfristen til 3 uger
efter arrangements afholdelse.
Avlsrådet har præciseret reglerne for afholdelse
af de nye ad hoc-kåringer – vi henviser til
artikel i seneste udgave af Schæferhunden.
Kredsen støtter DM-konkurrencer via sponsorat
til de pågældende arrangementskredse.
Positivt, at der er en pænt stort afsnit i brugshunderådsformandens beretning i Schæferhunden om vores DM i agility og konkurrence i
Rally-lydighed.
Schæferhunden har efterlyst ”portrætartikler”
om kredsene, og vi vil gerne præsentere/gøre
reklame vores kreds. Lisbeth skriver oplæg.

Næste møde:

Britta Mortensen har skænket en del dejlige
hundebøger til kredsen, og Michael ligger inde
med en del kåringsbøger, der tilhører kredsen –
begge dele skal være til udlån til medlemmerne. Sus tilbød at være ”bibliotekar” og
opbevare bøgerne, hvis ikke der er plads i
klubhuset.
Tirsdag, den 9. april kl. 18.30 –
enten i klubhuset
eller hos Marianne, Akelejevej 30, 3450 Allerød

