
REFERAT  -  KREDSUDVALGSMØDE  -  2. JULI 2013

Referent:  Janni / 
Deltagere: Marianne Christensen, Sus(anne) Forsberg Fagerberg, Michael Nielsen, Lisbeth 

Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen
Afbud: Pernille Dohlmann

Træningsplanen:

• Små hvalpe – Intro

• St. hvalpe

• Basis 

• ABC

• IpO

• Familie

• Færdsels

• AG

• Hygge

 

Herdis, Britta & Stig – vikar Marianne
Fortsætter 

Annette & Linda
Fortsætter 

Anne & Annette
Anne ønsker et hold med lidt mere kød på så 
Janni tager kontakt til Annette/Anne om basis 
1-2 evt. kunne lægges sammen til 1 hold med 
opdeling ?  

Dorthe & Jan
Træning om mandagen, da det skal være en 
hverdag. Når vi har en løsning, sætter vi os 
sammen med Dorthe/Jan om, hvordan vi gør.

Michael – fig. Michael O & John
Michael ønsker at fortsætte med Ipo - Janni har 
sendt mail til Robert, men den læser han 
sandsynligvis ikke iflg. Marianne, så jeg tager 
kontakt igen.

Stig, Jan & Marianne
Fortsætter 

Ole, Annette & Janni
Fortsætter 

Ole, Herdis & Britta
Fortsætter 

Koordinator Flemming fortsætter ?

Løst & fast  - Ønsker Pernille stadig og være i 
udvalget, det håber vi 

- Vi har AK d. 26 juli kl. 18, Kåringsfig. 
Jacob kommer d. 4 og 9/7, samt til 
prøvebid d. 20/7 kl. 13.00, iflg. Lisbeth.

- Vi skal have lavet et Grundkursus i 



kredsen for bl.a. Sus – Lisbeth siger at 
det også anbefales at os med ´gamle´ 
kurser, deltager.

- Janni havde forsøgt af lave en opdeling 
til næste sæson, men det mener 
Marianne aldrig holder, så vi tager det 
til indskrivningen, men skal være ops. 
på hvem der kommer på hvilke hold.

Diverse:
• Nye tiltag på hjemmesiden

• Fordeling/tidsplan på holdene

• Mariannes arbejdsopgaver

 
Punktet Kredsudvalg` skal det hedde det ? Ja, 
det skal `det vel – det hele gik jo mere på, hvad 
det gemte på og hvorfor vi ikke havde login, 
men det har Stig efterfølgende svaret på.

Vi fik lavet en foreløbig fordeling – se bilag

Marianne har besluttet, at forlade posten som 
formand for udvalget. Pt. arbejder vi videre 
uden formand, og håber evt. Sus vil tage 
tjansen i det nye år.

Marianne´s opgaver blev fordelt efter hendes 
specifikation som følger.:

- mødeindkaldelse/dagsorden – overtages 
af Janni.

- Nyhedsbreve / medlemsdatabasen – 
bliver hos Marianne, men hun modtager 
kun færdig info til nyhedsbreve, så de 
bare skal sendes. Det bliver ikke som 
tidligere, så man må selv følge med på 
arrangementsplanen på hjemmesiden, 
og den der står for udflugter m.m. laver 
opslag til tavlen og sender til 
webmaster.

- Årets hund – bliver hos Marianne. Stig 
har lavet tiltag på hjemmesiden, så den 
kan laves derfra.

- Årsrapporten -  kom vi vist ikke ind på 
da Marianne skulle gå inden vi blev 
færdige. Den skal vel laves færdig for i 
år og om Marianne fortsætter med den 
eller om den skal overdrages/stoppe ? 
Det ser vi på.

- BRK – den tager Sus, men Marianne 
tager resten af året.

-  
Næste møde: Tirsdag d. 30. Juli 2013 – planlægge mixmatch.


