Formandens beretning 2013
Atter et år er gået. Et roligt år uden de store problemer. Nu kan vi glæde os til foråret, så vi
kan komme i gang med en ny sæson og en masse nye oplevelser med hundene og
hundevennerne. Jeg håber, at alle har haft en god jul og et godt nytår, og at især hundene
er kommet igennem nytårsaften uden de store problemer. I skrivende stund er vi heldige
med vejret. Det giver altid mere lyst til at træne, når det ikke er bidende koldt og sneglat.
Om lørdagen summer pladsen af flittige hundeførere, der træner hund. Om søndagen
bliver der ringtrænet i Frederikssund. Tak til alle jer, der sørger for, at vi bliver holdt i gang
i vinterferien.
Ved årsskiftet tæller Kreds 55 Furesø 139 medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark. Det betyder, at vi kan få 3 repræsentanter med til årets repræsentantskabsmøde,
som afholdes den 23. marts 2014 i Odense. Det er 10 færre end sidste år.
Der har været 140 tilmeldinger til hold eller pladskort i forårssæsonen og 102 i efterårssæsonen. Vi har 1 støttemedlem.
Bestyrelsen har afholdt 4 møder.
Ifølge loven skal børneattester skal nu indhentes for at sikre, at voksne, der er beskæftiget
som frivillige eller ansatte, ikke har været straffet for overgreb på børn. Der er indhentet
børneattest på flere trænere i kredsen, og resten bliver indhentet i næste sæson.
Efter henstilling fra Farum Kommune er belægningen på parkeringspladsen fjernet.
Kommunen har slået græsset hver 4. uge i vækstperioden. De gange, der har været behov
for mere, er det blevet klaret af ”købmanden”, Niels Jørgen Pedersen.
Kredsudvalgsformandsposten har været varetaget af Marianne Christensen i første
halvdel af året. Marianne har efter eget ønske valgt at stoppe i kredsudvalget. Hun har
gjort et kæmpe arbejde, og det er forståeligt, at der kan være brug for en pause. Tak for et
godt samarbejde, som jeg savner meget.
Kredsudvalget har et lille stykke tid kørt uden en kredsudvalgsformand, hvilket vi håber
bliver løst, inden vi starter op igen med udendørssæsonen i 2014.
Michelle Sønderbæk er efterfølgende kommet ind i kredsudvalget, og jeg vil byde
velkommen og glæde mig til samarbejdet i næste sæson. Også tak for et godt samarbejde
til mine kollegaer i kredsudvalget: Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg,
Michael Stenholm Nielsen, Ole Brydegård Pedersen, Herdis Aagaard Petersen og Janni
Ysbæk-Nielsen.
Kredsudvalget har mange jern i ilden, og arrangementsplanen er fuld af forskellige tilbud.
Er der noget, som du kunne tænke dig, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til
at kontakte en fra kredsudvalget.

Tak til alle jer, der har været med til at arrangere ringtræning, eventdage, ture ud i
fædrelandet o.s.v.
Tak til Robert Ramløse, som er god til at sørge for, at vi har nogle gode marker til spor
både til træning og prøver.
Kredsen har i 2013 afholdt SPH–udtagelse for 12. gang. Heldigvis var der tilmeldte nok
denne gang til, at det kunne afholdes over to dage. Tak til Jeanette Marker, Robert
Ramløse, Kenja og Bent Klostermann for jeres store arbejde. Det er også rigtigt dejligt, at
arealerne bliver givet fri, efter at SPH-udtagelsen er færdig, så kredsens medlemmer kan
komme ud og gå spor på nogle gode og forskellige underlag. Det er bare synd, at der ikke
er flere, der benytter sig af dette super tilbud.
Tak til mine kolleger i bestyrelsen Jeanette Marker, Stig Christensen, Anne Dyhr og
Susanne Forsberg Fagerberg. Tak til suppleanter Vibe Lenthe og Annette Broberg. Jeanette
Marker og Stig Christensen har begge efter eget ønske valgt at stoppe i bestyrelsen. Tak for
et godt samarbejde til jer begge.
Stig skal også have tak for, at vi altid har en opdateret hjemmeside.
Marianne og Stig Christensen har holdt regnskab med årets hunde hele 2013. Tak til jer
begge.
Arbejdsdagen den 8. juni blev en succes. Pladsmand, Niels Broberg, havde sørget for, at
alle materialer var indkøbt og stod klar til dagen. Det gjorde, at alle kunne komme i gang
med det samme, og der blev lavet rigtigt mange ting. Tak til alle jer, der mødte op og gav
et nap med, og tak til Niels for et godt tilrettelagt arrangement.
Bankoaftenen den 6. november var en kæmpe succes. Der deltog ca. 60 mennesker, og vi
gik hjem med et overskud på 10.205 kr. En stor tak til alle sponsorerne, for uden jer var det
ikke muligt. Tak til Niels Broberg, som styrede numrene, og tak til Ulla Abelin, som
sprang til og hjalp med salg af plader og lodder. Tak til køkken-”pigerne” Annette Broberg
og Henriette Løding. Tak til Kenja og Bent Klostermann for et altid godt samarbejde.
Tak til Per Jørgensen, for at tage sig af vores pistoler.
Tak til Herdis Aagaard Pedersen, fordi du stadig sørger for rengøringen af vores ”rum” det er altid i orden.
Tak til Ghita Studsgaard Nielsen for det flotte kredsblad, som kun er udkommet 2 gange i
2013. Det ser ud som om, at interessen for bladet er dalende. Vi smider mange blade ud,
da de ikke bliver afhentet. Det er svært at få folk til at skrive indlæg og historier til bladet
og skaffe annoncører. Vi har i bestyrelsen talt om, at det måske er en epoke, der er slut.
Tak til Annette Broberg, der har været tovholder for køkkenet.
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 C-træning om torsdagen.

Novemberfesten er stadig ikke et ønske, der gives udtryk for i kredsen. I år prøvede vi
noget nyt, nemlig at holde julefrokost efter træning den sidste lørdag inden jul. Det blev
en stor succes, så måske er det det, vi skal i stedet.
Det er nu også muligt at følge medlemmernes aktiviteter på facebook, hvor kreds 55 har
oprettet en gruppe.
Hundeloven var også en ting, der blev diskuteret meget mellem flere af os. Pludselig kom
den alt for tæt på, da Britta Mortensens Qwanta blev offer for denne lov. Hunden skulle
have været aflivet, men var en af de 10 beslagte hunde, der blev stjålet fra Rødovre
Dyreinternat. Vi ved i dag, at Qwanta lever og har det godt et sted i udlandet. Tak til alle
jer, der var med til at støtte Britta i den svære tid.
Til kredsmesterskaberne i år var der ikke flere med, end at det kunne afholdes på én dag,
men der var en dejlig spredning i prøvetyper. Lige fra Beg. B til IPO1. Dejligt, at
medlemmerne har lyst til at være med til at skabe en hyggelig dag.
Førstegangs-pokaler og kredsmesterskabs-pokaler blev uddelt ved kredsens juleafslutning.
Kredsens pris gik i år til Henriette Løding, der i over 15 år og uden de store
armbevægelser har listet rundt og sørget for, at der er pænt og ryddeligt i køkkenet, og at
hylderne er fyldt op.
Gavekort til Årets hunde og og pokalerne til årets bedste A–, B- og C-præstation vil blive
overrakt på generalforsamlingen.
Også BHUuuu-prisen vil blive overrakt på generalforsamlingen. Det er hemmeligt, hvem
det bliver, men der er fundet emner.
Følgende har fortjent årsnåle. Hovedklubben har vedtaget, at fremover vil årssnålene blive
fremsendt direkte til medlemmerne i december måned i jubilæumsåret.
10 år:
Carsten Halleby
Annette Berg-Munch

25 år:
Otto Rydeng

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.
En kæmpe tak til alle, der yder et stykke arbejde i kredsen, og en særlig tak til trænerne,
figuranterne, kredsudvalget, bestyrelsen, pladsfolk samt kantinen.
UDEN JER INGEN KREDS
Med ønsket om et godt år 2014 for Kreds 55 - Furesø
Lisbeth Pedersen

