Kredsudvalgsmøde 27. november 2017
Til stede: Janni Ysbæk-Nielsen, Herdis Aagaard Pedersen, Dorthe Sørensen, Linda Wind, Pernille
Dohlmann
Referent: Pernille Dohlmann
Evaluering KM
14 gik op
11 bestod
Mange AB-prøver
Fungerede fint. Tidsplanen holdt fuldstændig, så vi var færdige inden 14, selvom der var mange prøver.
Der var et enkelt resultathæfte, der ikke var blevet skrevet under, men det er blevet klaret efterfølgende.
Evaluering FP
8 gik op og 6 bestod.
Juleafslutning
Herdis har styr på det hele.
Mangler dog nogle hjælpere, Janni skriver ud på Facebook
Herdis og Janni tjekker pokaler efter mødet. Skilte er bestilt
Oplæg til FB, Hjemmeside, nyhedsbrev
Opslag om juleafslutning er lagt på FB og sendt til Stig til hjemmesiden.
Nyhedsbrev sendes også ud sammen med oplysning om juletur, nytårstur og indskrivning.
Forslag fra Yvonne om indsamling til trænerne
Forslag om at vi skulle købe fælles gaver til trænerne så vi sikrer at alle får. Det bliver imidlertid svært at
håndtere for hvem skal koordinere det? Janni og Stig har derfor skrevet til Yvonne at det skal klares af
holdene selv.
Der er dog ikke noget i vejen for at vi kan huske holdene på at overveje om de skal købe en ting til
trænerne.
Grusbane med lys – hvor ligger den nu
Stig har skrevet til kommunen som svar på Jacobs mail. Så må vi se hvad han svarer.
Fordeling af hold/ IPO-hold forslag
Dorthe har lavet et forslag til fordeling på holdene næste sæson.
Alle fra små hvalpe skal videre til store hvalpe så hvis alle kommer der næste sæson skal der en træner
mere dér.
Lige nu ser det ud til at fordelingen bliver:
AB: 9 stk.
ABC: 11 stk.
Basis: 5 stk.

Familie: 17 stk.
Store hvalpe: 11 stk. (hvis hele hvalpeholdet fortsætter)
SL/IPO: 8 stk. (kræver dog særlig c-træning for de ”gamle” IPO-hunde, så ikke de skal gå på IPO-holdet
for det).
Vi prøver at lave ekstra c-træning med to figuranter udefra for de ”gamle” IPO-hunde så de stadig kan få
ekstra c-træning og der bliver så plads til yngre hunde på IPO-holdet.
Evaluering af træner/hold – klar til trænermøde
Dagsorden:
Næste sæson – hvem er træner
Næste sæson – hvem træner hvilke hold
Holdfordeling
Hvornår træner de enkelte hold/træningsplan:
-

Agility vil nok gerne flytte til mandag.

-

Færdselsholdet fortsætter onsdag

-

Basisholdet flytter til hverdage når det bliver sommertid

Vi skal huske at vi har afgivet ”hullet” 17-22 tirsdag, fredag og søndag til offentlig brug.
Eventuelt
Ingen emner under eventuelt.

