REFERAT – KREDSUDVALGSMØDE – 10. NOVEMBER 2014
Referent:

Pernille Dohlmann

Deltagere:

Lisbeth Pedersen, Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen, Pernille
Dohlmann

Afbud:

Michelle Sønderbæk

Fraværende: Michael Nielsen

Nyt fra bestyrelsen:

Stig ønsker at stoppe som webmaster og
køkkenkoordinator. Vibe overtager
webmasterposten.
Hvis nogle går med en køkkenkoordinator i
maven, så sig endelig til.
God balance i økonomien.

Vi ønsker os en plakette (trætavlerne med
emblemer) til årets hund under 18 måneder
(forslaget blev stillet af kredsudvalget ved sidste
møde). Bestyrelsen syntes også det er en god ide
med en plakette til Årets hele hund under 18
måneder.
Referat fra bestyrelsesmødet er snart på
hjemmesiden.



Sporarealer – evt. tovholder

Lisbeth er tovholder på arealet ved
Sandholmlejren. Det står på hjemmesiden og
Facebook hvornår det kan bruges.
Janni vil gerne være tovholder på arealet på
Trevangsvej.
Der er de faste dage og hvis holdene ønsker at
gå der samlet andre dage, skal de kontakte
Janni.



Skue 2015, har Michael styr på det med
HK?

Uafklaret – vi venter til Michael kan være her
og give input.
Rune Agerup har foreslået at vi prøver at låne
Sjælsmark Kaserne. Michael taler med Rune om
det.



Evaluering af prøver/SPH

SPH dagene gik godt det var godt tilrettelagt og
mange gav en hånd med. Arrangementet har
givet underskud. Det er sidste gang vi holder
det.
Prøven den 12. oktober gik også fint.



Er der ro på, med naboer/kommunen

Vi har fået lov til at udvide træningstiden på
resten af vores arrangementsdage i år.
Ellers venter vi på hvad afgørelsen bliver med
flyvestationen.



Juleafslutning

Det er den 6. december.
En henstilling fra familiehundeholdet om ikke
at lave noget hvor hundene skal være løse.
Vi kan i stedet lave poster. Hvis en post kræver
at hunden skal være løs så kan det være i
indhegningen.
Vi tænker hver især over det.



P-pladsen

Der er godt nok mange huller. Skal der laves
noget ved den, eller skal det vente til vi har en
afklaring på flyvestationen. Lisbeth ta`r emnet
med til bestyrelsesmødet.



Kredsmesterskab / både lørdag og
søndag?

Pernille er prøveleder.
Vi skal have lavet tilmeldingslisten om, så alle
tilmeldte skal på og ikke kun dem der har
betalt. (Det er sket. Alle tilmeldte til prøver kan
nu ses på hjemmesiden – det var et punkt ved
sidste bestyrelsesmøde).



Færdselsprøve 30/11 eller 7/12?

Janni tager fat i Lene Carlson og hører om hun
har fået en afklaring.
Peter har reserveret den 7. december men vi vil
hellere have det den 30. (pga. julefrokost den 6.)
Lisbeth er prøveleder. (Efterfølgende er det
blevet fastsat at det bliver den 7. december).



Trænere/føl for næste sæson 2015



Træningsplan /fokus på tider i
vinterperioden



Kursus – det nye trænerkursus

Der var otte fra kredsen afsted på første del af
kurset (der er fire dele i alt) og det var godt.
Nogle ting vidste man godt, men der var også
mange nye ting, og det er også godt at få
bekræftet at det man ved er rigtigt. Godt
forberedt instruktør.



Kursusaften med Lene Carlson omkring
prøver – hvad ser dommeren på osv.

Kreds 6 har holdt en sådan aften med Lene – en
form for temaaften hvor Lene fortæller om det
at være dommer.
Vi kan leje et lokale på en skole i løbet af
vinteren til arrangementet.
Janni får Lene til at komme med forslag til dato.



Kommende arrangementer

Hundesvømning – vi spørger Michelle om vi
kan komme i Tåstrup.

Vi skal holde et trænermøde og derefter kan vi
holde et kredsudvalgsmøde og planlægge
næste sæson, både hvad angår træning og
øvrige arrangementer.
Trænermøde gerne så hurtigt som muligt.
Pernille sender forslag til kredsudvalget med
datoer.

Kredsmesterskab i agility – Lisbeth har
undersøgt om der er nok deltagere og det er
der, så det bliver også afholdt i år.
Eventuelt:

Emne til bestyrelsesmøde:
Vi kunne godt tænke os en liste over de ting
bestyrelsen har tænkt sig der skal laves. Listen
kunne hænge i klubhuset, så kunne folk byde
ind hvis de lige så at der var noget de kunne.
C-aften i Hillerød
Vi kan måske låne baneplads hos kreds 5, da de
har lys på banen. Janni spørger figuranterne
hvad de vil sige til det.
Veteranholdet (DSV=De Seriøse Veteraner)
Herdis skal ikke gå på IPO næste år og vil
derfor lave et ”aftægtshold” for prøvehunde der
egentlig er gået på efterløn, men skal lave lidt
alligevel. Der skal ikke være en træner som

udgangspunkt, deltagerne hjælper hinanden.
Samme tidspunkt som hyggeholdet. Herdis
sikrer at det er ok med holdet.
Emner til nyhedsbrev
Er der noget vi skal have med?
- Julefrokost
- Juleafslutning
- Kredsmesterskaber (prøver og agility)
Næste møde:

Fastlægges når vi ved hvornår der er
trænermøde.

