
Referat af kredsudvalgsmøde den 5. marts 2014

Deltagere:  Lisbeth  Pedersen,  Ole  B.  Pedersen,  Michael  Nielsen,  Sus  Forsberg  Fagerberg,  Michelle 

Sønderbæk, Janni Ysbæk-Nielsen og Pernille Dohlmann

Referent: Pernille Dohlmann

Nyt fra bestyrelsen

Der har været bestyrelsesmøde for nyligt – referat er på vej. Se det på hjemmesiden.

Temadage/Michelle

Michelle holder temadag om lydighed på lørdag (8/3), for ABC og Basisholdet.

Den 16. marts bliver det IPO-holdets tur.

Lørdag den 5. april bliver der holdt samme foredrag/temaaften, hvor evt. deltagere på andre hold, der  

satser på at gå til prøve, kan melde sig til. Se opslag i klubhuset.

Skue Michelle/Michael

Der er ikke rigtigt blevet planlagt noget, så vi stryger det da det nu er blevet for sent.

Vi prøver i stedet at satse på foråret 2015.

Spørgsmål til bestyrelsen: Er der opbakning til at vi satser på skue dér? Det kræver at hele kredsen er  

med på den og stiller op som hjælpere.

Vi skal sørge for at vide hvor vi skal holde skuet, før vi søger om en dommer. Vi forsøger at få lov at låne  

”skolen ved svømmehallen” i Kirke Værløse.

Ansvarsplan – mangler et par punkter

Materialeindkøb:

Vi skriver kredsudvalget på som fælles ansvarlige da det er en opgave der er blevet mindre efter vi køber 

det hele gennem Michael pt. 

Annette Broberg har fået til opgave at undersøger muligheden for nye kredsjakker.

Vi vil også gerne have nye skabe i containeren i stedet for dem der er nu.

Tilmeldinger UHP

Der er fem tilmeldte pt. og der kommer nok i hvert fald et par stykker mere.

Der er styr på cykler, mad, bil osv.

Lisbeth laver sedler – Lene har ikke brug for dommersedler men skal have hunden data, så resultatlister 

er tilstrækkeligt.

Sommeraktivitet for børn

Vi har fået mail fra kommunen om vi vil lave aktiviteter for skolebørn fra 4. til 9. klasse i sommerferien. 

Det har vi sagt ja til at gøre i en weekend med betingelse af at der skal være en toiletvogn og børnene 

skal selv have madpakke med. Kommunen skal afholde udgifter og har børnene egne hunde med, skal de 

være lovpligtigt forsikrede.



Opfølgning på indskrivning

Husk vi skal have tjekket op på dem vi mangler oplysninger på (forsikring, vaccinationer, medlem af 

hovedklubben). Janni og Lisbeth tjekker.

Fungerede godt at tilmeldingerne blev skrevet ind med det samme, og at trænerne selv kan gå ind og 

finde oplysninger om deres hold.

Fællesmøde

Fællesmøde mellem bestyrelsen og kredsudvalget bliver den 26. marts.

Schæferhundeklub for Danmark - kurser (Martin Knudsen/Lena Pichler)

For at give lidt ekstra til dem der er trænere og figuranter i kredsen kunne vi måske tilbyde dem nogle  

kurser, så de kan få udvidet deres kompetencer.

F.eks.  med  Martin  Knudsen/Hans  Skaaning  for  figuranterne  og  Lena  Pichler/Karin  Munk  for 

lydighedstrænerne.

Janni skriver til bestyrelsen og spørger om det er noget der kan bevilges penge til.

Michelle spørger sine kontakter om (og hvornår) de kan.

C-træning

Lisbeth har fundet en figurant – Kim Dich vil gerne være med igen – jipii.

Der er flere muligheder, f.eks. at han bliver fast figurant for ABC-holdet om lørdagen. Janni spørger Kim 

og Anne, der er træner for ABC-holdet, om det vil være interessant.

IPO-holdet har fået Hans Skaaning som fast figurant på holdet, når vi går over til sommertidstræning 

sammen med John og Michael. 

Vi skal forsøge at koordinere bedre så vi er sikre på der kommer figuranter. 

Og vi skal stadig holde øjne og ører åbne for nye emner til figurantføl.

Nicole har meldt fra som figurant – tak for indsatsen.

Træner og figurant/føl også næste sæson

Vi skal være bedre til at spotte dem der har lidt flair for træning, og få dem hevet ind og prøve at være 

med som træner på holdene. Ikke som fast til at starte med måske, men for at prøve det og for at de  

selv får nye input. Det er trænerne der ser folk på holdene, så hvis de har nogle der er godt kørende kan  

de måske foreslå det.

Sporarealer/kursus (Robert)

Robert vil ikke være til rådighed til at skaffe sporarealer efter 2014, så vi skal til at skaffe arealer til 

fremtiden.

Michael vil spørge om vi må bruge arealerne tæt på pladsen til træning.



De andre to stykker i nærheden vil være gode at få lov til at bruge til prøver. Michael spørger igen og 

argumenterer med at det er tre gange to timer om året så det vil ikke være ret meget.

Vi kan også spørge Pia om vi må gå prøvespor på ”hendes” areal.

Kursus: Robert vil gerne holde et sporkursus for kredsen – dette går Janni videre med.

Påskefrokost

Det var så hyggeligt da der  blev holdt julefrokost,  så måske kunne man gentage succesen med en 

påskefrokost. Det bliver lørdag den 19. april kl. 14.00.

Janni laver opslag til klubhuset hvor folk kan skrive sig på og skrive hvad hver især tager med.

Til dagen kunne det også være sjovt at lave en konkurrence – altså uden hund. F.eks. trille æg eller  

lignende.

Hjemmeside

Stig vil gerne stoppe med at være webmaster.

Lisbeth og Janni har talt om hvorvidt de kan gøre det i fællesskab. De kigger siden igennem og ser om 

det er til at overskue.

Michelle har overtaget styringen af Årets hund og tager fat i Stig for at blive sat ind i det.

Eventuelt

Janni sender nyhedsbrev om: 

- Hvis der er aflysninger af C-træning kan det ses på både Facebook og hjemmeside

- Reklame for Michelles kursus 5/4

- Information om prøver

- Påskefrokost 19/4

Emne til fællesmøde mellem bestyrelse og kredsudvalg: 

Pris for træning/pladskort

Man kan måske differentiere prisen for pladskort, så der er to forskellige – et med ret til C-træning og et  

uden.

Næste møde: Mandag den 28. april i klubhuset – efter færdselstræning.


