
REFERAT -  KREDSUDVALGSMØDE - 25. november 2015 
 

Referent:   Pernille Dohlmann 

Deltagere:  Lisbeth Pedersen, Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen, Michelle 

Sønderbæk, Michael Nielsen 

 

 Evaluering af afholdte arrangementer 

- FP den 22. november 

- AG KM 

- Banko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurser i kredsen/evaluering – brok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spejle/Klaus? Hvor skal de stå? 

 

 

 

 

 

 Skue – den 2. juli 2016/dommer og 

skueplads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sne og slud skal hunden ud…. 

Fire kunne ikke stille op til færdselsprøven da 

de ikke kunne komme frem gennem 

snemasserne. Men ellers blev prøven 

gennemført og alle seks der stillede op bestod. 

Der var ekstra færdselsudfordringer pga. 

snerydning, mange mennesker, biler der sad 

fast osv. 

Måske skal vi holde en færdselsprøve mere 

den 13. december, så de der ikke kom op, kan 

få prøven. 

 

Agilitymesterskabet: Der stillede ni hunde op 

og der var rigtig god stemning.  

 

Banko: Igen en herlig aften. 13.140 kr. i 

overskud. Vi vil rigtig gerne have en time 

mere, så ikke vi skal haste igennem aftenen. 

Det prøver vi at se, om vi kan aftale næste år. 

 

Referat fra bestyrelsen – der er lidt brok over 

kurserne, da ikke alle ved hvad der foregår. 

Alle kan arrangere et kursus, hvis man har 

idéer til et sådant. 

Det står på tavlen at alle er velkomne til at 

komme med ønsker. 

Det er en god idé hvis trænerne informerer 

holdene om muligheden -> emne til 

trænermøde. 

Evt. også en skrivelse til hjemmesiden, hvor 

der står hvordan man gør og hvem man kan få 

hjælp af. 

 

Er det smart de sidder på skjulene? Det vil 

betyde at vi skal gå og lave lydighed lige ved 

skjulene. Vi skal finde ud af hvor de smartest 

kan sidde. 

Emne til trænermøde. 

 

Vi har søgt om flere forskellige pladser til at 

holde det, og er pt. på den fjerde skole. Den er 

til behandling hos kommunen. 

Dommer er stadig under overvejelse – men det 

bliver nok en tysk dommer. 

Van Dorssen – kommer i Skoubo. 

Quoll – kan være interessant. 



 

 

 

 

 Spor på Trevangsvej – udvidelse af 

tiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommende prøver, Kredsmesterskab/ 

prøveleder. 

 

 

 

 

 Trænersituationen 2016/planlægning af 

trænermøde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skal vi evt. skære ned på antal hold? 

 

 Pladsens rådighed i vintertiden for 

pladskort. 

 

 

 Juleafslutning den 12. december – hvad 

finder vi på. 

 

 

 

 

Ellers måske dansk dommer, da der faktisk 

ikke er så mange skuer med danske dommere i 

år. 

 

Der er ønske om at få udvidet tiden, så vi også 

må gå spor i weekenderne. Her i vinterpausen 

kan vi godt sige vi åbner og så tager vi det op 

til evaluering, om det kan deles med de hold 

der gerne vil gå spor. 

F.eks. kan vi ved sæsonstart sige at holdene 

har til kl. 12 – og derefter er der frit slag. 

Janni melder det ud via hjemmeside og 

Facebook. 

 

Marianne er prøveleder. 

Janni har med møje og besvær lavet en 

tidsplan. 

Dorthe er i køkkenet søndag og 

Kenja/Charlotte/Vibeke G. lørdag. 

 

Trænermøde 1. december – vi satser på at være 

i klubhuset. 

Hvem har vi som trænere (så vidt vi ved): 

Lisbeth stopper som træner (Basis, mix). 

Annette overvejer (store hvalpe og basis). 

Niels overvejer (Store hvalpe og basis). 

Herdis, Stig Britta fortsætter (hvalpe). 

Klaus fortsætter med Pi som føl (AB). 

Anne fortsætter (ABC). 

IPO-holdet (Malene og Michael stopper 

begge). 

Stig og Jan fortsætter (Familie). 

Marianne ved vi ikke. 

Færdsel: Janni og Herdis fortsætter. Lisbeth på 

som måske. 

Agility: Herdis og Britta fortsætter som 

trænere og Ole vil stadig gerne hjælpe med 

redskaber. 

DSV – kører selv videre 

Hyggehold – kører selv videre 

 

Vi skal bruge nogle nye føl. Indtil videre har vi 

Pi der gerne være føl på AB-holdet. 

 

Der er problemer for dem der har pladskort 

med at få tid på pladsen, så vi skal sørge for at 

holdplanen giver plads til dem. 

 

Vi skal have lavet nogle hold og nogle poster, 

så det går hurtigst og nemmest. Herdis laver 

poster og vi andre hjælper med at finde 

postpassere. 

Kenja og Henriette er i køkkenet og team Gaffa 

sponsorerer gløggen. 



 

 Arrangementsplanen 2016. 

 

 

Dette tager vi på et særskilt møde i december. 

 

 

 

Eventuelt: 

 

- Ansvars- og arbejdsfordeling 

 

 

- Nytårstur 

 

 

 

 

Dette tager vi sammen med 

arrangementsplanen. 

 

Kan f.eks. være Asserbo slotsruin, 

flyvestationen, Fredensborg slotspark, 

Fredtoften i Nivå. 

 


