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Til stede: Christina Hald, Janni Ysbæk-Nielsen, Yvonne Beicker, Anja Waldstrøm, Niels Errendal, Anne 

Dyhr, Pernille Dohlmann 

Referent: Pernille Dohlmann 

Opfølgning på generalforsamling  

Først et kort mundtligt resume til Anja, der ikke var til stede til generalforsamlingen pga. sygdom. 

Reflektioner i øvrigt over generalforsamlingen: 

- Vi oplevede, at der var en intens stemning i de først 5 kvarter  og der var en særlig interesse 

for formandens beretning fra et par af deltagerne på generalforsamlingen, som havde 

udvalgte emner der særligt berørte dem  

- Det gav nogle konfrontationer fra få i salen i forbindelse med at beretningen skulle godkendes 

- Formanden svarede roligt tilbage på alle spørgsmål 

- Vi havde en uenighed med en forslagsstiller, som mener det er forkert at bestyrelsen har valgt 

at definere de indsendte forslag som operationelle og fordele dem ud til de relevante udvalg 

- Vi var overraskede over den anklage der kom om en prøve med en ulovlig prøveleder, samt at 

der kun bliver brugt én prøveleder. Dette er ikke korrekt. Vi ved faktisk ikke hvilken prøve det 

er, der omtales. 

- Vi er stadig glade for, at vi har valgt at se på bredden af kredsen i beretningen og ikke 

fokusere på de spændinger, der har været mellem få medlemmer - det betyder ikke, at vi ikke 

har forholdt os til situationen 

- Efter generalforsamlingen har formanden haft yderligere dialog med en af kritikerne, for at få 

en fornemmelse af hvor er vi med hinanden som medlem og bestyrelse 

- Vi synes der var gode input, såsom at vi skal have tydeliggjort vores udvalg, med tilhørende 

medlemmer og vi vil  undersøge om vi kan lave et sted på Facebook-siden eller hjemmesiden 

hvor vi kan få forslag ind fra medlemmerne 

- Vi håber nu at kunne komme videre med det vi gerne vil udrette i kredsen 

Konstituering af ”ny” bestyrelse (herunder velkommen til Anne) 

Det er første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og bestyrelsen har konstitueret sig som 

følger: 

Formand: Christina Hald 

Næstformand: Janni Ysbæk-Nielsen 

Kasserer: Yvonne Beicker 

Sekretær: Pernille Dohlmann 

Bestyrelsesmedlem: Anja Waldstrøm 

Første suppleant: Anne Dyhr 

Anden Suppleant: Niels Errendal 

Referat fra generalforsamlingen skal underskrives af hele bestyrelsen samt dirigenten. 

 



Årshjul 

Vi opdaterede vores årshjul med tilbagevendende opgaver i kredsen. 

 

Udvalgsopgaver 

På generalforsamlingen blev de indkomne forslag vurderet at være operationelle og skulle behandles 

på enten bestyrelsesmøde eller udvalgsmøder. Vi gennemgik derfor Helle Ditlefsens forslag punkt for 

punkt: 

- Forslag om afholdelse af medlemsmøder: Planlægges så vi får et i første og et i 

andet halvår hvert år. Skrives på årshjulet i hhv. april og november. Det behøver ikke 

at ligge præcis i de måneder, vi tilpasser det som det passer i hver sæson 

- Forslag og nedsat pris for pladskort om vinteren: Priserne blev ændret i 2019 hvor 

pladskortene blev hævet til nuværende niveau. Dette er vi ikke indstillet på ændre på 

pt. Det er i forvejen en lav pris vi har for pladskort i forhold til andre kredse. 

- Forslag om adgang til klubhuset for andre end trænere og udvalgsformænd: Kredsen 

har nedskrevne regler for hvem der kan få nøgle til klubhuset og eftersom vi er mange 

medlemmer er vi nødt til at have faste regler for hvem der kan have nøgler. 

- Forslag om yderligere IGP-hold med holdleder, figurant og træner udefra: Forslag 

sendes til behandling i trænings- og uddannelsesudvalget 

- Forslag om at Indkøbe 5-6 flexpoles til træning af C: Vi har én i forvejen og så længe 

den ikke bliver brugt køber vi ikke flere. Hvis der på et tidspunkt bliver rift om den kan 

vi overveje køb af flere. 

- Forslag om pre-prøver, hvor man må have hjælpemidler med, evt. med “rigtig” 

dommer:: Det har vi før talt om og det bliver også praktiseret på f.eks. færdselsholdet 

og b-holdet, hvor trænerne agerer dommere. Forslag sendes til behandling hos 

kredsudvalget, da det vedrører prøver. Kredsudvalget kan evt. også tage det op med 

træner og uddannelsesudvalget. 

- Forslag om at alle henvendelser til bestyrelsen skal besvares indenfor en tidsfrist: Det 

er ikke så nemt at gennemføre da vi jo er frivillige og ikke et firma. Vi kan i stedet 

oprette en postkasse/forslagskasse hvor medlemmer kan stille forslag. Disse forslag 

behandles på bestyrelsesmødet og sendes til relevante udvalg om nødvendigt. 

Samtidig skal forslagsstiller have en tilbagemelding på at vi har modtaget forslaget. 

- Forslag om at man ikke skal kunne sidde i både bestyrelse og udvalg: Det har altid 

fungeret rigtig godt at vi har nogle der sidder i både udvalg og bestyrelse. Det giver 

bedre dialog på tværs, så alle er med på hvad der foregår. Udover det har vi ikke 

frivillige nok til at sætte begrænsninger for hvor mange poster en enkelt må have. 

- Forslag om at alle nedsatte udvalg mødes 1-2 gange årligt og drøfter hvad de har i 

gang og får delt viden: Dette er fællesmøder mellem udvalg og bestyrelsen som vi 

lægger i årshjulet. 

- Forslag om oprettelse af yderligere udvalg: Vi kommer ikke til at starte flere udvalg 

før vi har fået de nuværende helt op at køre. Ydermere er vi igen her ramt af at vi ikke 

har ubegrænsede ressourcer til nye udvalg. 

- Forslag om konfliktløser til at mægle mellem den tidligere og den nuværende 

bestyrelse: Den nuværende bestyrelse har haft rakt ud til den afgående bestyrelse  

med ønske om f.eks. overleveringsmøde, fremadrettet deltagelse i udvalg mm. Det 

var der ikke interesse i og vi har brug for at bruge vores kræfter på kredsens 

aktiviteter og mener ikke det er relevant længere at mægle mellem tidligere og 

nuværende bestyrelse. 

 

 



Udvalg 

Vi skal også have tydeliggjort hvilke udvalg vi har og de skal ligge som information der er tilgængeligt 

for alle medlemmer. 

 

Trænermanual 

Der er lavet nogle gode og grundige trænermanualer som beskriver vores træning og metoder. Ud fra 

dette vil trænerudvalget lave en kort sammenfatning som kan bruges dagligt af trænerne med 

manualerne som baggrund. 

 

Survey 

Resulatet af denne er sendt til træner- og uddannelsesudvalg og vil derfra blive delt med 

trænerstaben.  

 

Kommunestatus 

Vi vil gerne begynde at fokusere mere udadtil, efter at have brugt 2021 meget på indre linjer. 

Vores store dejlige kreds skal på landkortet, derfor prøver vi at få skabt nogle mere udadrettede 

aktiviteter. 

Vi har hørt kommunen om vi kan få adgang til baner, hvis vi gerne vil lave større arrangementer som 

f.eks. skuer mm. Vi er blevet lovet svar inden uge 7 om hvilke muligheder vi har for at benytte 

kommunens arealer til aktiviteter. 

Skal vi lave større aktiviteter, kræver det dog at vi får nogle flere hjælpere, blandt andet fra trænere, til 

at støtte op om aktiviteterne der foregår i kredsen. 

Vi har også ansøgt om at få udvidet vores åbningstider for at få plads til lidt længere 

træningssessioner og samtidig også give plads til træning for pladskortholdere. Vores ansøgning er 

nu røget tilbage til “landzoneafdelingen” som vi satser på er det endelige sted, hvor vi får 

beslutningen. 

 

Eventuelt 

Klubhus 

Vi har fået et tilbudpå en pavillon som vi godt vil acceptere under forudsætning af at kommunen 

godkender forslaget som klubhus til schæferhundeklubben. 

Pavillonen er fra 2018 og består af to dele der skal sætte sammen, størrelsen er 9,6 x 6,07 meter og 

den koster 150.000 kr + moms. Pavillonen lever op til BR18, der er det reglement kommunen 

godkender ud fra. 

Hvis vi får denne godkendt, så skal vi have den hentet, sat den sammen, male den og opsætte køkken.  

Samlet set skal vi regne med at det løber op i ca. 230.000 kr. 

Vi skal være opmærksomme om det beløb vi vil bruge på klubhus, skal besluttes på en ekstraordinær 

generalforsamling. Til at starte med bliver det et medlemsmøde, hvor vi vil vise projektet og høre 

medlemmernes tilbagemeldinger på det. 



 

Kredsbuddy 

Vi har brug for en ny kredsbuddy da Ivar flytter til England og dermed ikke er medlem af kredsen 

fremadrettet. 

 

El-regning 

Vores el-regning er steget fra sidste januar hvor den var 200 kr. til 1500 kr. i år. Yvonne tjekker hvor 

meget forbruget er steget og hvor meget der skyldes prisstigninger. 

 

Næste møde den 8. marts 2022, kl. 18 til 22. 

 

 

1. februar 2022 

Pernille Dohlmann 


