Kredsudvalgsmøde 8. oktober 2013
Deltagere: Janni Ysbæk Nielsen, Michelle Sønderbæk, Michael Nielsen, Herdis Petersen, Sus Fagerberg,
Lisbeth Pedersen, Ole Pedersen, Pernille Dohlmann
Referent: Pernille Dohlmann

Ændringer i kredsudvalget
Marianne Christensen har valgt at stoppe i kredsudvalget og kredsudvalget mangler derfor en formand. Tak
til Marianne for en stor indsats gennem flere år.
Michelle Sønderbæk har indvilliget i at være med i kredsudvalget, dejligt med et medlem mere i udvalget.
Velkommen til Michelle.
Husk tavshedspligten og at vi går til hinanden hvis der er noget – vi hjælper hinanden og skal ikke gå alene
med problemer/konflikter.

Nyt fra bestyrelsen
Sus har endelig været på grundkursus, så nu har hun lov til at være med i bestyrelsen og adgang til andre
kurser.
Vi skal være opmærksom på vores målsætninger for de enkelte hold. Hvis de skal ligge på hjemmesiden,
skal de være fuldstændig opdaterede. Sus kigger på dem og ser hvor opdaterede de er.
Førstehjælpstilbud fra Furesø kommune er sendt til alle trænere, kredsudvalgsmedlemmer og
bestyrelsesmedlemmer.
Bybækskolen har et lokale vi kan låne til fester eller andre arrangementer. Der er ikke køkken, men til
gengæld er der både bar og køleskab.

Kredsudvalgsformand
Vi mangler virkelig sådan én, for at holde trådene samlet. Sus vil gerne, men ved ikke lige pt. om der bliver
overskud til det. Vi holder det lidt hen og hører hvad Sus finder ud af i starten af det nye år.

Gennemgang af arrangementsplanen for resten af året
Hundesvømning: Herdis og Janni har et udestående med dette. Det bliver nok i Taastup – de har normalt
ikke åbent om søndagen, men hvis vi kommer en masse kan de godt åbne. Dette kan Michelle hjælpe med.
Herdis og Janni finder forslag til datoer og så aftaler Michelle nærmere med dem.

Færdselsprøve:

Der er allerede 12 tilmeldte pt. så vi skal spørge hovedklubben om vi må have så mange hunde op. Det er
ok med Peter der er dommer på dagen, men skal også godkendes hos hovedklubben.

Banko:
Vi har banko den 6. november – sponsorer/sponsorgaver modtages med kyshånd.

Agility – kredsmesterskab 9. november:
Ole er dommer og ellers gør vi som vi plejer.

Kredsmesterskab 16 (+17?) november:
Vi ved endnu ikke om det bliver begge dage. Dette kan vi først finde ud af når vi nærmer os og ser hvor
mange der melder til. Begge dage er reserveret hos både hovedklubben og dommeren (Peter).
Robert er ved at finde sporarealer.

Juleafslutning med gløgg 7. december:
Dette vender vi tilbage til – læg hver især hovederne i blød og find på ting, så tager vi det op igen senere.
Michael finder en ti år gammel afslutning frem og ser om det kan bruges (pengene?).

UHP – dato nu !!
Det bliver den 10. november – der kan både Michael og René. Start kl. 10.00.
Janni melder prøven til hovedklubben og melder ud i nyhedsbrev på hjemmesiden efterfølgende.

Figurant til kredsmesterskabet
Thomas er ikke hjemme. Per er kommet til skade med knæet.
Michelle spørger Hans Skaaning og hvis ikke han kan så forsøger hun Jacob Lund og giver efterfølgende
Janni besked.

Træningsgebyr
Er det for billigt at træne hund her? Specielt for pladskort for dem der ikke er medlem af kredsen. Man bør
skelne imellem om den der træner er medlem eller ej.
Forslag til bestyrelsen om at tage dobbelt pris for ikke medlemmer uanset om det er for pladskort eller
holdtræning.

Dog undtager vi små hvalpe den første sæson, så de kan finde ud af hvad de vil og hvor de vi høre til.

Pladskort er for den der går til træning med hunden.

Dommer til prøver
Bruger vi de samme dommere for meget? Vi prøver at gøre en indsats på næste arrangementsplan for at få
forskellige dommere til hvert arrangement.

Temadage (”Dorthes”)
Stor succes – kan vi spørge Dorthe eller andre om de vil holde temadage om det de er gode til
træningsmæssigt.
Spørg omkring os og spørg om ikke de kan holde temadage i løbet af foråret.

Problemløsninger
Michelle vil holde nogle problemløsningsdage – med lidt temaer, hvor man kan melde sig på og så får en
halv times tid hver.

Private kurser (Martin Knudsen)
Det bliver weekenden efter kredsmesterskaberne, så de hoId der træner lørdag og søndag skal spørges om
det er et problem at kurset er samtidig med deres træning. Janni spørger trænerne/koordinatorerne.

Træner- og figurantføl
Der er ofte problemer med at få trænere til holdene. Kan vi evt. få nogle til at være føl på holdene hos de
erfarne trænere. Hold øje på om der er emner til dette.

Ringtræning – Ridehuset
Skal vi have ringtræning i år? Vibe og Vibeke skal spørges om de vil stå for det igen – Janni spørger dem for
endelig beslutning.
Sidste år var det ikke voldsomt godt besøgt, og ridehalsejeren har opfordret til at vi flytter det frem til kl.
9.00 – hvilket nok ikke vil give flere deltagere om søndagen, så dette prøver Vibe at undgå.
Samtidig er der ikke rigtigt nogle der står for at dirigere træningen, så det går nemt i fisk. Hvis ikke andre vil
stå for dette, så vil Michael gerne.
Starter op når vi har holdt juleafslutning, dvs. første gang ringtræning bliver 8/12.

Evaluering af SPH
Gik også godt – der var 18 oppe på de to dage. Meget arbejde for Jeanette og Robert og deltagerne var
glade for arrangementet.
Godt at der var mulighed for at kredsen kunne bruge arealerne bagefter.
Detalje: Husk at antallet af sider i kataloget skal være deleligt med fire.

Evaluering af Mix-match
Har fået meget ros, det hele kørte bare i smør. Fantastisk rute og rigtigt gode poster. Alt var klar da vi
startede. Dette kan vi takke Herdis for – hun har egenhændigt stået for alle poster.
Godt at der var flere poster på pladsen.
Eneste anke er at der var en del der kom til at gå til højre i stedet for til venstre efter Gl. Bregnerødvej.

Trænermøde:
Vi har brug for et trænermøde, så vi kan få planlagt næste sæson. Det bliver den 20. november – Pernille
skriver ud til trænerne om dette.

Eventuelt:
Internt skue: Vi kan evt. holde internt skue som sommerafslutning.

Ekstra prøve: Nogle har efterlyst en ekstra prøve – dette kan evt. være den 2. november. Dette vil måske
give flere der får mod til at stille op til kredsmesterskabet.
Dommer f.eks.: Helle Priess – Janni spørger
Figurant f.eks.: Jacob Lund – Janni spørger

Næste møde:
4. december 2013 hos Pernille – Frodesvej 57, 2880 Bagsværd.

