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Formandens beretning 2017 

 
 

Siden sidste generalforsamling har vi mistet Hans Nissen. 

Æret være hans minde.  
 

Ved årsskiftet tæller Kreds 55 Furesø 129 medlemmer af Schæferhundeklubben 
for Danmark. Det er 2 færre end sidste år. Det betyder, at vi kan få 3 

repræsentanter med til årets repræsentantskabsmøde, som afholdes den 18. 
marts 2017 i Middelfart. Medlemstallet har været nedadgående i en del år, så 

det er glædeligt, at vi har set en opbremsning. 

 
Der har været 114 (111 i 2016) tilmeldinger til hold eller pladskort i 

forårssæsonen, og 116 (113 i 2016) i efterårssæsonen, og det er glædeligt at vi 
kan fastholde så mange hundeførere. Det betyder, at vi på medlemsindtægterne 

ligger lidt over sidste år. 
 

Vores mulighed for træning på træningspladsen er desværre forsat underlagt 
begrænsninger fra kommunens side. Uden for vores tider kan medlemmerne 

også bruge faciliteterne, men ikke til aktiviteter i kredsregi. Når vi er på pladsen, 
skal vi respektere andres brug af den, da den er en offentlig træningsplads.  

Kommunen slår græsset hver 4. uge i vækstsæsonen, og yderligere slåning og 
ukrudtsbekæmpelse foretages af kredsens medlemmer. Desværre er der ind 

imellem efterladenskaber på pladsen, og dem er vi selv nødt til at fjerne.  
  

Efter støjmålingerne i 2016 har vi diskuteret med kommunen, hvad vi så gør. 

Flytning af parkeringspladsen, så den ligger langs Bistrupvej/Slangerupvej, er 
økonomisk umulig, så vi skal se på tiltag, der kan reducere/forhindre støjen. Det 

kunne være et støjdæmpende hegn og solafskærmning, hvilket kunne minimere 
åbne bagklapper ud mod naboerne. Der er nye naboer på vej, så vi skal sørge 

for et godt forhold til dem fra starten af. Alle støjende aktiviteter skal så vidt 
muligt henlægges til området ved Bistrupvej/Slangerupvej. 

 
Igen i år vil jeg sige tak til køkkenpersonalet for at stille op til træning, prøver 

og andre arrangementer. Det er skønt, at I fortsat har lyst til at være med til, at 
kredsen er et dejligt sted at komme.  

 
Økonomien ser knap så pæn ud som sidste år, idet vi ender op tæt på et 0. 

Vi har haft overskud på køkken og materialer, men øgede træneromkostninger 
og en bankoaften, der ikke gav noget overskud (11 tkr. i 2016), resulterede i 

nedgangen. Det lykkedes ikke at finde en sponsor til 1. præmierne ved bankoet, 

så bestyrelsen valgte at lade kredsen sponsere. Fremmødet var væsentligt 
mindre end tidligere, så måske er tiden løbet fra at holde banko. Resultatet 

retfærdiggør ikke den store indsats, der kræves for at afholde arrangementet.      
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Vi fortsætter med at sende trænere til Hovedklubbens træneruddannelse i 4 
moduler, og det giver dem mulighed for efterfølgende at videreuddanne sig efter 

behov. Uddannelsen er baseret på positiv forstærkning og at få leg og glæde ind 
i hundefører og hund. En glad og motiveret hund er nemmere at træne end en 

hund, der bliver tvunget. 
 

Kommunikation til medlemmerne foregår via hjemmeside, nyhedsbreve og en 
Facebook side. Desuden benyttes Facebook gruppen medlemmerne imellem.  

 
Bestyrelsen har afholdt 4 møder og 2 fællesmøder med Kredsudvalget.  

 

Der har været afholdt 5 prøvedage mod 8 i 2016. 
 

Igen i år var kredsens medlemmer aktive på skuerne rundt om i landet og i 
udlandet. Det blev til ”almindelige” skuer, Hovedavlsskue i Danmark, Sverige og 

Tyskland. Vores ungdomsmedlemmer har også deltaget aktivt i skuerne, været 
på ungdomslejr og fremført hunde ved ungdomsskuet – godt støttet af et stort 

antal medlemmer fra kredsen.     
 

Til årets hund i kreds 55 er der kommet 111 registreringer mod 121 i 2016. 
 

Indendørs ringtræning fandt igen sted i en ridehal i Græse ved Frederikssund. 
Nu er træningen flyttet fra søndag til lørdag. Ikke alle har mulighed for at deltage 

om lørdagen, men sådan vil det jo altid være – det kan være svært at nå alt det, 
vi gerne vil, og så må man jo prioritere.   

Det lykkedes at få udendørs ringtræning på vores plads i foråret, så vore 

medlemmer kunne blive så godt forberedt til sommerens udstillinger som muligt. 
Dejligt, at det kunne lade sig gøre.  

 
Vi har i kredsen en del aktiviteter udover træning, prøver og skuer.  

Der er jule- og nytårstur, forårs- og juleafslutning, hvalpetræf og udflugter.  
Det er dejligt, at så mange deltager i disse arrangementer, da de giver mulighed 

for at træffe medlemmer på tværs af holdene.  
 

Førstegangs-pokaler og kredsmesterskabs-pokaler blev uddelt ved kredsens 
juleafslutning. 

 
Kredsens pris og gavekort til Årets hunde og pokalerne til årets bedste A–, B- 

og C-præstation vil blive overrakt på generalforsamlingen. 
 

Også BHUuuu-prisen vil blive overrakt på generalforsamlingen. Det er 

hemmeligt, hvem modtageren bliver, men der er fundet emner.  
 

Til generalforsamlingen den 7. februar 2018 vil følgende få overrakt 

jubilæumsnåle: 
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10 år: Vivian Sommer, Charlotte Lichtenberg, Hanne Petersen Binderup, Jakob 

B. Sørensen, Steen Christiansen, Linda Wind, Christina Venø Jørgensen 
 

25 år: Karen Møller 

       

Jeg vil takke for den årrække, I har støttet Kreds 55 - Furesø ved at være 
medlem af hovedklubben. Jeg håber, at I bliver ved mange år endnu. Et stort 

tillykke til jer alle. Hvis I er forhindret i at møde op, vil nålen blive eftersendt. 
 

En kæmpe tak til alle, der yder et stykke arbejde i kredsen, og en særlig tak til 

trænerne, figuranterne, kredsudvalget, bestyrelsen, bankobanden samt 
kantinen. Sidst og ikke mindst en tak til vore sponsorer og de hundeførere, der 

har valgt at træne i kreds 55.  
 

UDEN JER INGEN KREDS 
  

Med ønsket om et godt år 2018 for Kreds 55 – Furesø 

Stig Christensen 


