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Bestyrelsen

Bestyrelsens ansvar

• Er at drive en foreningsdemokratisk kreds, hvor vi har
en høj faglighed i hundesporten samtidig med vi har
en stærk social kreds.

Opgaver

• Sikre en strategiplan der bliver til handling
• Løbende møder med udvalgsansvarlige
• Afholdelse af medlemsmøder
• Netværksmøder med andre kredse, så vi sikrer

samarbejde på tværs
• God kontakt til Furesø kommune om forbedringer og 

vedligeholdelse
• Sikre kommunikation til og fra hovedklubben
• Hjemmeside og medier
• Økonomi
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Udvalgets formål:
Sikre at kredsens trænere får adgang til nyeste viden om 

træning af schæferhunde. Dette opnås gennem tilbud om 

kurser og efteruddannelse, som understøtter kvalificeret 

undervisning og sikrer den faglige røde tråd i al træning i 

både A, B og C samt hverdagslydighed, nose-work, rally 

m.m.

Opgaverne i udvalget er blandt andet:

• Træningsplaner for sæsonen for alle hold og tider
• Indhente viden om kurser som tilbydes alle trænere
• Sikre afholdelse af kurser for medlemmerne
• Udarbejdelse og opdatering af trænermanual
• Udarbejde en plan for rekruttering af trænere fra egne 

rækker

• Sikre vidensdeling mellem trænere

Vi tilstræber at udvalget i kerneboblen har 2-4 medlemmer.
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Avlsudvalget

Udvalgets formål:

Fremme interessen for deltagelse i skue og kåringer for 
kreds 55 medlemmer.

Opgaverne i udvalget er blandt andet:

• Ringtræning i kredsen i sommerperioden på banen og i 
vinterperioden i ridehuset

• Afholde 1-2 avlskåringer i kredsen årligt
• Planlægge og udføre et skue i kredsen årligt (juleskue)
• Afholde foredrag og kurser i anatomi i samarbejde 

med avlsudvalget
• Deltage i og introducere alle hvalpehold til, 

ringtræning

Vi tilstræber at udvalget i kerneboblen har 2-4 medlemmer
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Forretningsudvalget

Udvalgets formål:
Søge fonde om midler til specifikke formål og sikre sponsorer til 
arrangementer, plads og klubhus, samt drive shoppen med 
udstyr til hund og hundefører.

Opgaverne i udvalget er blandt andet:
• Skabe et systematiseret salg af rekvisitter i kredsen og evt. 

på hjemmesiden
• At søge fonde til formål som er målrettede, specifikke 

formål, som eksempelvis hjertestarter og hunde bokse 
• Arbejde for at skaffe flere sponsormidler til kredsen som 

kan være til løbende forbedringer af vores faciliteter, samt 
sikre en bred sponsordækning til aktiviteter og juleskue

• Arbejde med at involvere sponsorer der kan kvalificere 

kredsens tilbud til medlemmerne på den ene eller anden 

måde.

Vi tilstræber at udvalget i kerneboblen har 2-4 medlemmer
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Kredsudvalget

Udvalgets formål:

Sørge for at kreds 55 er klar til dagligdagen i kredsen inkl. at 
sikkerheden på pladsen er i orden, så vi er parat i tilfælde af 
alvorlige person- eller hundeulykker.

Opgaverne i udvalget er blandt andet:

• Anmeldelser af prøver
• Sæsonindskrivning
• Sikre at pladsen er i god stand
• Løbende opdatering i førstehjælp til mennesker og dyr
• Samarbejde med køkkenteamet

Vi tilstræber at udvalget i kerneboblen har 2-4 medlemmer
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