Referat - Kredsudvalgsmøde - 9. januar 2019
Referent:
Deltagere:
Deltager fra bestyrelsen:
Afbud:

Pernille Dohlmann
Laila Jørgensen, Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen, Linda
Wind, Pernille Dohlmann
Laila Jørgensen
Ingen

•

Velkommen til Laila som nyt medlem af
KU 😉

Vi er sååå glade for at Laila er kommet med i
kredsudvalget.

•

Hvalpetræf: Hvem holder det i år og
skal vi tale med flere kredse?

Herdis mener vi har talt med kreds 82 om at det
er os der skal holde det i 2019.
Vi er enige om at vi tager arrangementet. Det
har tidligere været slut maj eller start juni, men
vi kunne godt prøve at lægge det tidligere på
året.
Vi overvejer om vi skal spørge kreds 3, når vi
har fundet dato og ved hvor mange der
kommer fra kreds 82.

•

Indskrivning/holdopdeling

Janni spørger Dorthe om hun vil lave
holdoversigter, som hun har gjort tidligere, så
vi har det gode overblik til indskrivningen.
Ellers gør vi som vi plejer til indskrivningen.

•

Prøveplanlægning for 2019/dommere

Forår:
Indskrivning 9. februar
Sæsonstart 16. februar
Færdselshold starter 6. marts.
Færdselsprøve 26. maj – dommer: Vi spørger
Lene Carlson eller Peter Larsen da de er SVdommere.
Alle prøver – 15. eller 16. juni – Dommere Vi
spørger Lene Carlson eller Peter Larsen
UHP – oprettes ved behov
Hvalpetræf – 11. maj
SPH – planlægges senere
Sommerafslutning 22. juni
Triatlon 30. juni
Efterår:
HAS – 2.-4. august
Indskrivning 7. august
Træningsstart 10. august
Alle prøver u. SPH 29. september – dommer, vi
spørger Lene og Peter
Færdselsprøve 27. oktober – dommer vi spørger
Lene og Peter
Agilitikredsmesterskab – planlægges når vi
nærmer os
Kredsmesterskaber 9-10. november – dommer

spørger vi Peter Gammelgaard
•

Nosework kursus/er der fundet en dato? Det er planlagt til den 13. februar hvor AnneJane fortæller. Laila laver opslag.
Pris bliver 20 kr. per næse.

•

Info omkring det nye prøveprogram
2019

Janni har spurgt Morten Hansen om han vil
komme og fortælle os om det i Kreds 55.
Det ville han gerne, vi skal bare ringe og forslå
et tidspunkt. Gerne mandag eller onsdag.
Kreds 82 vil også gerne deltage og de vil
foretrække onsdag.
Janni prøver at finde en onsdag med Morten og
finder et sted vi kan holde det da vi nok bliver
mange (skolen eller kulturhuset).

•

Kursus med Dennis Houen/Hjælp til
selvhjælp.

Dennis Houen er en dygtig hundefører der
holder kurser i DCH. «Hjælp til selvhjælp» er
tips og triks til hvordan man selv kan træne
frem til c-arbejde uden figurant.
Foreløbig dato har Janni aftalt til lørdag den 2.
marts.
Der kan deltage 12 med hund og så ellers andre
uden hund
Pris 500 kr. per deltager med hund. Dvs. samlet
set 6000 kr. som fordeles mellem alle der
deltager, dog med mest til dem med hund.

•

Sporkursus med René Ortkjær 23.-25.
november - evaluering

René har talt om at lave et opfølgningskursus i
løbet af foråret.
Vi vil gerne prøve at lave det sådan at der
bliver mere plads til kreds 55 – medlemmer.
Der er sandsynligvis kun et par stykker fra
kreds 82, der vil være med. Måske kan vi
kombinere med at nye kan deltage, da det ikke
er sikkert at alle fra første kursus kommer igen.
Janni spørger hvornår René kan – gerne slut
april/start maj.

•

Evaluering af fællesmøde den 24.
oktober

Godt møde med lidt uoverenstemmelse om
ringtræning. Kredsudvalget vil gerne have at
bestyrelse går videre med at vi har mistet
ringtræningen.

•

Evaluering af AG mesterskab 3.
november

Der var 12-13 deltagere og vi havde en super
hyggelig dag.

•

Evaluering af kredsmesterskab 18
november

11 der gik op. Lailas debut som prøveleder. Der
må gerne komme lidt flere der går op. Det er en
sjov og hyggelig dag, så man skal ikke være
bange for at gå op.

•

Evaluering FP 10. november

Syv gik op, fem bestod.

•

Evaluering af trænermøde

Det gik fint. Vi mangler en melding fra Pi,
Pernille spørger om hun vil fortsætte med at
være træner.

•

Juleafslutning

Rigtig god dag – der var mange med, måske
lidt færre end vanligt, ca. 30.
Herdis havde lavet nogle gode poster og
lotteriet var også herligt.

•

Evaluering af juletur 2018

Fantastisk tur i skønt vejr, 23 hunde deltog med
familier.

•

Evaluering af nytårstur 2019

Stormende tur i dyrehaven. Ellers hyggelig tur.
19 hunde med familier deltog.
Skulle vi overveje en tur mere i forsommeren
eller lige efter indskrivningen i august? F.eks.
sommertur til dyrehaven, tur på lysløjpe i
Rudegård stadion i Birkerød.
Vi har også natturen om sommeren.
Frilandsmuseet og Bakketuren kan vi også
prøve at få genoptaget.
Vi prøver at sætte noget op til tirsdag den 13.
august.
Evt. lysløjpen en aften i foråret inden vi går
over til sommertid.

•

Triatlon ligger nu på Caniva og bliver i
kreds 55 regi 😉

Eventuelt:
- Buhh emner

Bestyelsen har sagt god for at det er kredsends
arrangement. Det er Tina Hassenkam og Per
Jørgensen der står for arrangementet. Vi taler
mere om det når vi nærmer os.

Diskussion af emner.

-

Prøver

Janni har fået en opgørelse fra Britta over
hvordan regnskaberne er til vores prøver. OG
langt de fleste giver lidt overskud, selvom
køkkenets indtjening ikke regnet med.

-

Reklame/markedsføring

Stig har stadig ansvaret for materialesalg. Laila
vil foreslå at vi laver lidt mere reklame for de
ting vi sælger, så alle kan se hvad der er og
hvad det koster.
Tilsvarende kunne vi også reklamere for de ting
køkkenet tilbyder.

-

Kredsudvalgets beretning for 2018

Janni er i gang med at tænke på det.

