REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 28. maj 2019
Referent:
Deltagere:
Deltager fra bestyrelsen:
Afbud:

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

•

Vi siger farvel til Herdis som medlem af
KU ☹

Herdis træder ud af kredsudvalget, det er vi
kede af. Herdis vil gerne fortsætte med at står
for de arrangementer hun plejer så det bliver
der ikke lavet om på.

•

Skal vi have en anden med i KU?

Vi tænker over om vi skal have et medlem
mere. Lige nu har vi ikke nogle forslag, så det
tager vi løbende.

•

Hvalpetræf – evaluering, hvem skal
være med næste gang?

Vi var 12 deltagere – to udefra. Kreds 5 Hillerød kom slet ikke. Det var rigtigt hyggeligt
fordi vi ikke var så mange.
Vi kan overveje at hvis der ikke er flere
deltagere, skal posterne måske flyttes tættere på
hinanden så det ikke virker så tomt.
Næste år skal kreds 82 – Karlebo stå for det.

•

Prøvedag, den 16. juni 2019 - flyttes?

Der er nogle stykker der gerne vil have en
UHP, som kunne ligge om fredagen den 14.
juni. Janni/Vibeke har talt med Peter Larsen og
han kan godt den dag.
Janni har spurgt hovedklubben om vi må holde
UHP søndag uden at have en prøve lørdag. Det
venter vi svar på.
Hvis det bliver søndag kan Pernille og Laila
være prøveledere. Hvis det flyttes til lørdag kan
Pernille ikke.
Vi har nok ikke så mange der skal op til IGPprøve. Forhåndsundersøgelse kan evt. laves på
Facebook.

•

Nosework kursus/praktik med AnnaJane - skal der findes en dato?

Vi skal ud og prøve det i praksis. Laila skriver
til Anna-Jane. Evt. hen over sommeren.

•

IGP/IPO – Thomas

Janni har talt med Thomas Jørgensen om han
ville træne vores ”gamle” IGP/IPO-hunde. Det
vil han gerne, de har ikke fået aftalt nærmere.
Vi satser på at det kan blive til noget til
efterårssæsonen, hvis vi har hunde der vil/kan
gå dér.

•

Evaluering af hold 2019/1

Forberedelse til trænermøde:
Basisholdet: Det er meget basis, deltagerne er
ikke særligt mødestabile og de melder ikke
afbud. Der er også meget stor spredning både i
alder og kundskaber så vi skal have delt det

mere op næste sæson.
Gerne også et genoplivet store hvalpe, så de
yngste kommer dér i stedet. Vi kan prøve at
spørge Anders om han har lyst til at være
træner for store hvalpe. Laila taler med Anne
og Anders om det.
•

Hvilke hold har vi næste sæson

Vi skal have lavet om på det igen: Hvalpe, store
hvalpe, basis1, basis2, ABC, IGP, IGP+, familie,
færdsel, hygge

•

Trænere – har vi nye/gamle til 2019/2

Vi har ikke hørt om trænere, der ikke vil være
med næste år. Bortset fra Stig, der ikke længere
er med på hvalpeholdet.

•

Dato for fællesmøde og trænermøde

Trænermøde inden sæsonslut – 24. juni kl.
18.30. Pernille indkalder.
Fællesmøde finder bestyrelsen forslag til.

•

Kursus med Dennis Houen/evaluering

15 deltog – 12 med hund.
Der var delte meninger om hvor meget
deltagerne fik ud af det. Flexpoolen ligger ikke
længere i kredsen, så det er lidt svært at bruge
den til at øve sig.

•

Evaluering FP 26. maj

Fem gik op til FP - tre bestod og en b-prøve der
også bestod. Det gik fint på trods af
sæbekasseløb så vi måtte rykke os lidt over på
den anden side af rundkørslen.

•

Triatlon i K55 😉

Janni har talt med Tina, som har talt med
bådfarten. Vi har fået lov til at flytte
svømningen til stranden.
Kim har båd i søen, så han kan sejle bøjen ud og
være sikkerhedsbåd undervejs.
Janni har også spurgt Vagn om han vil stå for
PR for arrangementet. Han har desværre ikke
mulighed for at hjælpe os pga. meget arbejde
pt. Måske kan vi få Henrik (formand) til at gøre
det i stedet. Laila spørger Henrik og Vibeke.
Sidste år var der en grænse for hvor gammel
hunden må være (7 år), er der også det i år?
Vi skal håndhæve at hunden kun må trave.
Kan vi også skaffe en dyrlæge og en
sygeplejerske/redder til at være til stede?
Vi skal holde et møde om arrangementet, det
aftaler Janni med Tina.

•

Kurser i kredsen

Janni har fået forslag om at lave kurser med
Anders Hummel og Thomas Jørgensen.
Måske fordelt med Thomas i sommerpausen og
Anders til efteråret.

Eventuelt:
•

Bhu emner

Vi diskuterede emner

•

Udlånte ting

Vi skal have fundet en måde at registrere ting
vi udlåner fra kredsen, så vi har styr på hvor
vores ting er henne. Evt. med en seddel i
pengekassen der ligger indtil det lånte bliver
afleveret.
Laila følger op på de ting vi ved er udlånt pt. så
vi kan få lavet en liste over hvad vi faktisk har.

