
REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 5. maj 2014

Referent:  Pernille Dohlmann
Deltagere: Pernille Dohlmann, Sus(anne) Forsberg Fagerberg, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard 

Pedersen, Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen, Michael Nielsen, Michelle 
Sønderbæk

Afbud: Ingen

Nyt fra bestyrelsen:

 Er der nyt? De ting der er at fortælle, kommer der mere om 
i de nedenstående punkter.

 Temaaften for IPO v. Michelle

 Skue 2015, har vi hjælpere nok?

 Evaluering af fællesmøde

 Sporarealer i 2015 – træning/prøve

 Gule veste på ved UHP

 CVR-nummer står på hjemmesiden

Den planlagte temaaften blev ikke afholdt, da 
det ikke passede med IPO-holdets 
træningsplan. I stedet bliver den afholdt når de 
er færdige med at have indlæringsfigurant på 
holdet (dvs. om 14 dage kan vi planlægge en ny 
dato). Michael finder selv en dag og giver 
Michelle besked.

Det skal i så fald være i foråret. Vi venter med 
at planlægge det til efteråret.
Vi finder to datoer og ønsker hos hovedklubben 
når arrangementsplanen for næste år bliver 
lagt.

Lisbeth spørger kommunen om vi må låne 
arealet og bygningerne ved svømmehallen til 
arrangementet (inkl. køkken).

Det er godt at vi har et fællesmøde forår og et 
efterår, så vi kan få diskuteret ting der vedrører 
både udvalg og bestyrelse. 

Michael har fået en adresse på en der har købt 
arealerne tæt på træningspladsen, så han 
prøver at kontakte ham.

Vi har også fået lov til at bruge arealer i Allerød 
til prøver i 2015. Så snart vi kender datoerne 
skal bonden have besked via Pia Lohse.

Til prøverne i 2014 har Robert styr på arealer.

Vi udleverer de gule veste til deltagerne til 
UHP og opfordrer i prøvemailen til at 
deltagerne tager cykelhjelm på.

Under kontonummer på hjemmesiden står 
vores CVR-nummer.



 Arbejdsdag

 Flyvestationen

 Hundetur til Frilandsmuseet

 C-træning/nye `regler´

 Træner og figurant/føl næste sæson

 Evaluering af prøvedag 13. april

Der er arbejdsdag på lørdag den 10. maj, så vi 
håber på godt vejr. Ved regnvejr aflyses det da 
det meste der skal laves er afhængigt af vejret.

Lågen til den nye indhegning kommer inden 
arbejdsdagen så den kan blive sat op.

Der skal laves nye skjul med nye stolper. Janni 
finder plader og stolper.

Borde og bænke skal males og klubhuset skal 
ordnes.

Niels har lavet en arbejdsplan og sørger for at 
der er materialer til det hele.

Der har lige været åbent hus og det er blevet 
fastlagt hvem der administrerer det. Lisbeth har 
derfor sendt ansøgningen til Naturstyrelsen, 
der hører under Miljøministeriet. Vi ansøger 
om at få lov at bruge noget af arealet som 
træningsplads.

Datoen skal ikke planlægges når vi laver 
arrangementsplanen da vi ikke ved hvornår der 
er f.eks. skuer på det tidspunkt. Vi kan derfor i 
stedet skrive i arrangementsplanen at det 
kommer i løbet af sæsonen.

Alle skal være på banen når der er c-arbejde. 
Man følges med sin gruppe og kan hjælpe 
hinanden og lære af de andre. Det er ikke i 
orden bare at få træning af sin egen hund og så 
køre hjem. Dette koncept er allerede taget i 
brug og fungerer rigtigt godt.

Vi skal allerede begynde at tænke på trænere til 
næste sæson.

Vi inviterer til et trænermøde og finder ud af 
hvem der gerne vil være trænere næste sæson 
og hvad de i så fald vil fortsætte med.
Pernille skriver til trænerne om de vil have 
møde den 26. maj eller den 2. juni. Begge dele 
ar mandag, men det er den eneste dag der ikke 
er hold sent. Mødet skal i så fald være kl. 19 
efter færdselstræning.

Claus Lindskov vil gerne med som føl på store 
hvalpe.

Superfedt med så meget hjælp - som dog gør at 
det kan blive lidt svært at bevare overblikket.



 Hvalpetræf 24. maj i Kreds 55

 Glasskabet 

Vi måtte afvise de to tilmeldte SPH-prøver pga. 
manglende areal.

Når der er SPH med i prøven fra starten skyder 
vi os selv lidt i foden. Vi skal derfor ikke fra 
start tilmelde prøven med SPH. Hvis nogle fra 
vores egen kreds vil til SPH-prøve, så kan vi 
eftertilmelde til hovedklubben.

Vi skal sørge for at der ikke sidder nogle inden 
for bommen mod banen, så de kommer til at 
sidde tæt på skjulet under C-delen. 
Prøvelederen skal sørge for at holde folk bag 
bommen.

Vi skal også have fundet ud af noget med 
apportstativ, så det fungerer bedre. Måske kan 
vi tage det store stativ og sætte op ved 
springene og så bruge det lille til b-prøverne.

Alt i alt en god dag hvor Sus lærte en masse om 
at være prøveleder.

Herdis har talt med Stig om hvalpetræf. Der 
står på hjemmesiden at det er hvalpetrænerne 
der tager sig af det, men det er Janni og Herdis 
der har styr på det.
Janni har spurgt de andre kredse om de har lyst 
til at deltage.
Hillerød vil gerne være med og også stille med 
hjælpere.
Karlebo har ikke rigtigt nogle hvalpe der kan 
deltage – måske en enkelt.
Frederikssund afventer vi svar fra.

Glasskabet i hjørnet ved køkkenet er Michaels 
(Cauda) som han kan bruge til at udstille sine 
varer.
Michelle siger til Michael at nu må han se at få 
fyldt noget i det.

Eventuelt:
 Svømning

 Mail fra Dorthe om temadage

Michelle har talt med Taastrup hundesvømning 
og det er og hvis vi arrangerer det en søndag.
Michelle hører om det kan blive den 26. maj og 
så laver Janni opslag derefter. Der bliver 
betaling ved tilmelding.

Dorthe har kikket på træningsplanen og synes 
vi i stedet skal vente med temadagene til 
sommerferien, hvor der ikke sker så meget 
andet.
Janni og Lisbeth taler med Dorthe om at det er 
en god idé og opfordrer hende til at finde nogle 



 Udvidelse af klubhuset med halvtag

 Emner til nyhedsbrev

 Sommerafslutning

dage.

Det kunne være godt at have en slags terrasse 
med overdækning hvor vi kan sidde udenfor.
Janni kan lave en tegning som vi kan forelægge 
kommunen og høre om det er noget vi kan få 
tilladelse til.
Lisbeth vil tage dette med som forslag på næste 
bestyrelsesmøde.

Svømning – men hvis det er det eneste kommer 
der ikke nyhedsbrev. Så kommunikerer vi det i 
stedet kun via hjemmesiden og Facebook.

Vi satser på at det bliver internt skue.

Næste møde: Den 16. juni 2014 kl. 19.00 efter 
færdselstræning.


