Referat af kredsudvalgsmøde 16. juni 2014

Sommerafslutning – internt skue – foreløbigt udkast
Dommer
Thomas Bo Larsen
Sekretær
Michael
Ringhjælp
Herdis
Pokaler
Lisbeth 3 til hver gruppe.
Andet
Lisbeth har lavet skema til bedømmelse.
Køkken
Stig – Sus spørger
Tilmelding
Opslag i klubhuset Janni laver det og sætter det op
Emner til nyhedsbrev
Kredsudvalg på hjemmesiden
Caudafoder
Michael ønsker, at der bestilles via hjemmesiden, så kan han tage det med i kredsen næste gang han
kommer.
Papillonklubben
Papillonklubben har fået lov til at bruge banan på følgende tidspunkter:
Fredag 11. juli kl. 17 – 19
Søndag 31. aug. kl. 11 – 15
Evaluering af
Prøvedag 15. juni
En god dag. 10 gik op til prøve 6 bestod. Dommeren var imponeret over tilskuerantallet.
Svømning i Tåstrup
25 hunde. Arrangørerne syntes, det var en god dag. Meget positivt at der kan være 4 hunde i gang
samtidig. Det påtænkes at det laves oftere – august næste gang og endnu engang inden jul.
Hvalpetræf
22 hvalpe deltog. Poster på pladsen. Tilbagemeldingerne var positive. Ballerup skal spørges næste gang
(kreds 3). Kreds 6 svarede ikke på indbydelsen denne gang.

Arbejdsdag
Den gik godt. Dejligt at materialerne er der, når vi kommer. Godt at Niels har spurgt folk på forhånd, så
de forpligter sig til at komme.
Frilandsmuseet
Lille sluttet kreds (5 hunde) med mange mennesker og hyggelig stemning.
Skov-bakketur (Dyrehave og Bakketur)
7 hunde med deres familier som ledsagere.
Hundens dag på bakken
7 hunde med førere og Niels 
Trænermøde
Det var et godt møde, vi fik gide idéer til træningsplanen næste sæson frem.
Nye sporarealer i kredsen
Der vil være mulighed for at gå spor søndag kl. 10 til 13 samt onsdage kl. 15 til 19.
Disse tider skal respekteres.
Michael Nielsen er kontaktperson til ejeren.
Træningsplan for 2014/2
Har vi styr på den.
Planen skal ligge klar til opstart af sæsonen.
Årets hund
Årets hele hund under 18 måneder indføres i år.
Har man deltaget i noget i år kan der indberettes bagudrettet.
Avlskåring
Dommer/avslvejleder
2 hunde fra Kreds 55, der skal avlskåres evt. et par stykker udefra. Der skal være 5 hunde der enten skal
kåres eller mønstres. Husk at hvalpe kan få checket tænder og få det skrevet i hæftet.
Michelle har talt med Dommer Fritz Bennebæk der kan 12. juli 2014.
Michelle og Janni sørger for figurant
Start kl. 10.
Sus taler med Stig om køkkentjansen.
Dato skal endeligt afklares.

Eventuelt
Klubmesterskab i AG lørdag den 21. juni.

Sus vælger desværre at træde ud af kredsudvalget, senest til generalforsamlingen på grund af
manglende tid.
Næste møde
Mandag d. 28. juli kl. 18 klubhuset.
Avlskåring: Janni laver det indledende, Pernille står for katalog, der laves et ad hoc møde en dag.

