
REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 29. januar 2014

Referent:  Janni Ysbæk-Nielsen
Deltagere: Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-

Nielsen, Michael Nielsen
Afbud: Michelle Sønderbæk, Sus(anne) Forsberg Fagerberg, Pernille Dohlmann

Nyt fra bestyrelsen:

- Er der noget ? Nej – intet nyt

 Kredsudvalgsformand, Janni 

 Michelles tema aften (helst en onsdag)

 Skue, skulle vi have det ?

 Årsberetningen, hvem laver den næste.

 Prøver for 2014, dommerbemanding er 
godkendt

 Styr på indskrivning d. ½ - 2014

 BUHH prisen – har vi flere emner?

 Den nye træningsplan ligger klar.

 Vi skal have gennemgået ansvarsplanen

 Figurant bemanding for 2014 – medlem 
af HK

 Huske opfølgning på indskrivning

Janni Ysbæk-Nielsen blev valgt - Vi skal bare 
hjælpe hinanden med info.

Dato fra Michelle og så må vi finde en lokale – 
evt. privat så vi kan have hund med, eller på 
pladsen.

Bliver til noget men skal finde en dato for 
dommer i maj/juni. Michael finder ud af det 
med Michelle. Vi skal finde en skole hvor det 
kan være incl. gode køkken faciliteter.

Janni kan godt starte op på den, så må vi finde 
ud af om der er nogen der overtager. 

Alle er godkendt. Der kommer Alle prøver incl. 
SPH i april. 

Janni/Lisbeth laver kopi af træningsplaner til 
dagen. Indskrivning småhvalpe 4,5 måned – 
ellers st. hvalpe. Vi skal have sat HF ind på de 
hold de passer.
Priser er forhøjet på prøvehold for medlemmer 
af andre kredse.

Nej, vi har dem vi skal bruge.

Janni / Skal sendes ud til alle trænerne

Gennemgået, så den skal sættes på 
hjemmesiden.

Vi skal huske at alle der skal have C skal være 
medlem af HK, uanset

Lisbeth/Janni skal følge op på vac. / forsikring 



 Sommeraktivitet for børn

 
 Holdliste database på hjemmesiden

 Udvidet brug af pladsen

 Pistoler (bæretilladelse)

 Børneattester – skal de fornyet hvert år?

så vi har styr på det.

Igen i år, er der spurgt om vi vil, og det er okay 
hvis der er styr på forsikring og den slag.

 Står under indskrivning.

Efter aftale med Jakob Hermansen,
 ligger der en  liste hos Furesø kommune for de 
forskellige kurser/temadage og prøver, der 
kræver udvidet brug af træningsplads. 

Husk de nye trænere, 

Dette tages op i bestyrelsen, så hører vi fra dem 
om vi skal have det op igen.

Eventuelt:
Oprydning i klubhuset / skal vi lave opslag så 
vi opfordre alle til at holde orden. Det skal sgu 
ikke altid være de samme, der tager slæbet.

Næste møde: Onsdag d. 5. marts 2014.


