REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE – 7. NOVEMBER 2017
Referent:
Deltagere:
Deltager fra bestyrelsen:
Afbud:

Pernille Dohlmann
Janni Ysbæk-Nielsen, Dorthe Sørensen, Linda Wind
Ingen
Herdis A. Petersen

•

Deltagelse ved kredsmesterskab med en
andens hund – regler

Vi har besluttet at det skal være samme regler
som ved Årets Hund i Kreds 55. Dette beder vi
Stig om at tilføje reglerne på hjemmesiden, så vi
har det stående der fremadrettet.

•

Evaluering af fællesmøde

Vi får vendt nogle ting om hvad vi hver især
har gang i og hvad der rører sig.

•

Kredsmesterskab – køkken, sporlægger,
fig., dommer, prøveleder.

Det bliver kun lørdag.
Køkken: Kenja.
Skal have cirka antal på hvor mange vi bliver.
Sporlægger: Er på plads til SPH2 (en fra kreds
82). Per lægger spor til de øvrige fremmedspor.
Figurant: Thomas
Dommer: Gunner Jensen
Prøveleder: Janni
Vi gennemgik i øvrigt tjeklisten for at være
sikre på at have styr på det hele.

•

Opslag til låge og måske nabo

Janni har lavet et opslag, om at der kommer
stor aktivitet på pladsen lørdag på grund af
vores kredsmesterskab. Det deles også ud til de
nærmeste naboer.

•

Oplæg til bestyrelsen om reglementet til
kommunen

Regelment for brug af pladsen.
Hvis vi hver især har nogle idéer, så sender vi
dem til Janni der samler og sender det til Stig.

•

Sportræning torsdag - kan det evt. blive
lørdag pga. vinter

Marianne vil gerne lave sportræning lørdag
mellem 9.00 og 10.30. Det siger vi pænt ja tak
til.

•

Grusbane med lys

Vi har fået afslag fra kommunen på at få tildelt
tid på grusbanerne.
Bestyrelsen og kredsudvalget må i fællesskab
prøve at få et møde i stand med kommunen og
få uddybet, hvad der skal til.

•

Trænermøde

Vi skal have arrangeret et trænermøde snarest
muligt.
Den 29. november bliver det.
Pernille skriver ud til trænerne.

•

IPO – evaluering og skal vi fortsætte
med det

Det vil være godt hvis holdet kunne sætte sig
ned og evaluere hvordan sæsonen er gået. Er
der noget der skal gøres anderledes?
Hvis vi fortsætter med Marianne skal vi måske
prøve at sende nogle af de yngre hunde videre
til Mariannes hold.
Der skal samtidig findes et alternativ til de
”garvede” IPO-hunde, så de stadig kan få
ekstra C-træning med andre figuranter. uden at
melde sig til hold.
Altså træning for IPO-hunde der ikke går på
hold.

Eventuelt:
•

Bhuuu emner

Diskussion af emner.

