REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 11. februar 2015
Referent:
Deltagere:
Afbud:

Pernille Dohlmann
Pernille Dohlmann, Lisbeth Pedersen, Herdis Aagaard Petersen, Janni YsbækNielsen, Michelle Sønderbæk, Michael Nielsen.
Ingen

Nyt fra bestyrelsen

Inviterer til fællesmøde (bestyrelse og
kredsudvalg) onsdag den 25. marts, kl. 18.15 på
pladsen.
Emner sendes til Anne Dyhr, foreløbig er
følgende på dagsordenen:
 Regler for c-arbejde ved pladskort
 Regler for adgang til IPO-holdet, skal
der være faste regler eller skal vi blive
ved med at trænerne aftaler
Pernille tager referat af mødet.
Udvidelse af parkeringspladsen. Tilbud og
priser er i gang med at blive indhentet og
efterfølgende bliver det sendt til kommunen til
godkendelse.

Mails om møder og andre spørgsmål

Vi skal huske at svare om vi kommer eller ej, så
hurtigt som muligt.

Skue 2015, har Michael styr på det med HK?

Skal vi have skue eller ej? Vi kan få det hvis vi
vil, men mangler at få afklaret hvor vi kan
holde det og om vi har nogle til at lave mad.
Rune har tilbudt at høre om vi kan låne Høvelte
kaserne til formålet, men vi har ikke hørt
yderligere.
Michael taler med Rune om det og hører hvad
han kan arrangere.
Vi skal dog stadig sørge for at vi ikke har
underskud på arrangementet, så vi skal nok
helst stå for maden hvis det kan lade sig gøre.
Michael melder tilbage til Lisbeth.

Skal vi have SPH i 2015?

På generalforsamlingen blev der spurgt til
hvorfor vi ikke holder SPH i år.
Det gik rigtigt godt i år, men vi har ikke
arrangeret et i år.
Vi har mulighed for at afholde det 29. - 30.
august. Det er den weekend der er tilbage. Der
bliver lavet om i reglerne så det blive sidste år
det kører på den måde.
Robert vil gerne stå for arealer og sporlæggere.
Kenja og Bent vil gerne stå for mad igen.
Alt det andet praktiske skal vi så have andre
hænder til.

Vi satser på at gennemføre arrangementet ved
at fordele opgaverne som sidst, med Janni som
tovholder.
Skal vi få scannet BHUuu pris mappen, så den
ligger på nettet?

Janni har talt med Stig, som får mappen fra
René og scanner ind.
Vi kan overveje om mappe og gris skal stå i
klubhuset sammen med billede, eller blot navn
på den der er ”årets vinder”

Ansvarslisten

Fordelingen af arbejdsopgaverne i udvalget
blev gennemgået for om alle opgaver er fordelt
eller skal omfordeles.

Generalforsamlingen

Ingen kommentarer til generalforsamlingen.

Skal Klaus holdplan sættes på hjemmesiden?

God idé, den tager vi op på fællesmødet. Så
gennemgår vi den og finder der endelige
version i fællesskab.

Juleafslutning evaluering

Det var sjovt og en hyggelig dag.

Færdselsprøve evaluering

Gik godt – lige efter julefrokosten.

Kredsmesterskab/Agilityevaluering

Kredsmesterskab gik godt.
Der blev spurgt om det er nødvendigt med
lodtrækning til rækkefølge. Kredsudvalget er
enigt om at der skal være forskel på
almindelige prøver og kredsmesterskab så vi
bibeholder lodtrækningen.
Agility gik også godt – Herdis vandt 

P-pladsen – huller/tilbud til hvem?

Vi vil gerne have lavet hullerne i
parkeringspladsen så snart som muligt for de er
efterhånden meget store og dybe.
Overslag skal sendes til kommunen.

Lån af bane m/lys i Kreds5 – hvordan gør vi
det?

Det kræver et pladskort til 500 kr. per deltager
at få lov til at benytte banen. Det er mange
penge når der kun er ca. seks gange til vi kan
bruge vores egen bane om aftenen.
Måske kan vi i stedet aftale et beløb per
deltager per gang.
Vi tager punktet op på fællesmødet, da vi ikke
kan nå at få det på benene i denne sæson.

Medlemskab HK – ejer/HF

Der er kommet nye regler. Det er både
hundefører og ejer, der skal være medlem af
hovedklubben for at lave c-træning og gå til
prøve.

Kursus – plan for afholdelse 21. februar i
Kreds 55

Næste modul af træneruddannelsen, kommer
til at foregå i Jonstruphus i Værløse. Vi har
lokalerne fra 8 til 17 og kurset er fra 9 til 16. Der
er otte trænere fra kredsen tilmeldt.
Janni har lavet tjekliste til dagen.
Janni og Herdis taler med hjælperne på lørdag
og aftaler nærmere.

Kommende arrangementer

Svømning 22. februar
Frilandsmuseet, 12. april
Bakketur, 14. maj

Eventuelt

Foredrag med Lene Carlson: Michelle finder en
dato til forslag og giver til Lisbeth så hun kan
bestille plads på en skole.
Gitte har spurgt om hun må være med i
kredsudvalget. Det er nemmere at holde styr på
udvalget, når vi ikke er så mange, men vi vil
rigtig gerne have hjælpende hænder til
arrangementer og lignende.
Michelle har arrangeret et kursus med Martin
Knudsen den 10. og 11. maj og vil derfor gerne
låne et hjørne af banen. Lisbeth søger om at vi
må være på banen til kl. 16 de to dage.
Hvis nogle gerne vil have pokal for årets hund i
stedet for gavekort er det blot at sige det il
Lisbeth. Er gavekortet brugt kan man købe sig
til en pokal hos Lisbeth.

