
 

 

Bestyrelsesmøde 5. april 2022 

Kreds 55 – Furesø 

 

Til stede: Anja Waldstrøm, Yvonne Beicker, Christina Hald, Janni Ysbæk-

Nielsen, Anne Dyhr, Niels Errendal, Pernille Dohlmann 

Referent: Pernille Dohlmann 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt af bestyrelsen. 

 

Klubhusansøgningen 

Vi har fået lidt hjælp til gennemlæsning af ansøgningen af en byggerådgiver fra 

Rambøll og vi har fået input, som vi har vendt med kommunen. Der er nogle 

begrænsninger på areal som gør at den pavilion vi har set på, er 8 m2 for stor. 

Vi ser på alternativer som er mindre, men eftersom priserne er høje pt. bliver 

det dyrere. 

Som sidste alternativ har vi mulighed for at renovere det nuværende, men det 

er ikke en reel mulighed. 

Vi er i afsluttende fase og det var kontrollen med Rambøll, der satte os lidt 

tilbage. 

 

HAS 

Vi har ansøgt om fuldmagt til at få lov til at søge om byggetilladelse til at sætte 

et telt op (af hensyn til beredskabsstyrelsen). 

Vi lejer et stort telt – ifølge byggetilladelsen skal der være 1½ m2 per person. 

Janni og Niels har holdt møde med repræsentant fra kommunen som står for 

de baner vi har lejet for at få styr på de praktiske detaljer som f.eks. el, borde, 



stole, mindre telte osv. som vi kan låne af kommunen. Og om køreveje til 

campingvogne. 

Vi kan låne pulverslukkere af kreds 6. 

Vi har fået tre bud fra fodersponsorer. 

Der er etableret en styregruppe med opgaveoverblik og har fået input fra 

tidligere kreds der har holdt HAS, for at få lidt input til hvad vi skal være 

opmærksomme på. 

Yvonne holdt drop-in i klubhuset i lørdags så alle der var forbi kredsen kunne 

høre hvad HAS er og hvad vi har brug for af hjælp og der var allerede mange 

der meldte sig til praktiske opgaver. Foldere ligger i klubhuset til fri 

afbenyttelse og man kan også stadig komme og stille spørgsmål lørdage. Vi skal 

have mindst 40 hjælpere. 

Vi kan lave en ”Doodle” hvor opgaverne listes sammen med hjælpere og så kan 

folk fordele sig på opgaverne. 

Webside er oprettet til arrangementet: has2022.dk 

Det er planen at vi arrangerer ringtræning om søndagen i perioden op til HAS. 

 

Onlinemøde med hovedklubben 

Der har været onlinemøde med hovedklubben om bestyrelsesarbejde. 

Her blev vi bekræftet i at vi løser de rigtige opgaver og at vi har flere hænder 

end mange andre kredse til at løse opgaverne. 

De anbefalede at referater fra bestyrelsesmøder var sendt ud senest 8 dage 

efter mødet. 

 

Opdatering fra udvalg (Janni, Anne) 

Kredsudvalg – ved Janni 

Der er plan om at lave et feltsøghold i kredsen næste sæson. 

Herdis er kommet med i udvalget. 

Vi mangler en kredsbuddy og Janni har én i kikkerten som hun spørger. Hvis 

nogle i kredsen har lyst til at byde ind på opgaven så er man velkommen til at 



kontakte Janni. Når vi har det på plads skal vi have lavet processer/ 

retningslinjer for hvad der er af opgaver. 

Udvalget har fået forslag om afholdelse af 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. Dette er ikke behandlet endnu. 

Trænerudvalg – ved Anne 

Træning er i gang og det går godt. Tilslutningen er stadig god til holdene. 

På trænermødet er det blevet drøftet at man i stedet for store træningsplaner 

laver en mere kortfattet oversigt over målsætningen for holdet. Indtil videre er 

det lavet for prøvehold 1, prøvehold 2 og store hvalpe. 

Der er kommet forslag om yderligere IGP-hold med holdleder, figurant og 

træner udefra: Forslag er blevet behandlet i trænings- og uddannelsesudvalget 

der vurderer at der pt. ikke er deltagere nok til at oprette et IGP-hold mere, så 

forslaget sættes på pause pt. 

 

Olivers samarbejdsaftale 

Vi har fået oplæg til samarbejdsaftale med Olivers. Eneste punkt vi skal have 

afklaret er at vi stadig vil have mulighed for at samarbejde med andre 

fodermærker også. 

 

Arbejdsdag 

Arbejdsdag afholdes en lørdag. Nærmere dato følger – men vi går nok efter 7. 

maj eller 30. april. 

 

Medlemsmøde 

Vi skal have afholdt et medlemsmøde hvor vi skal tale om både HAS og 

information/diskussion om nyt klubhus og økonomien i dette.  

Vi kan ikke vedtage noget om nyt klubhus (det kræver en ekstra 

generalforsamling). 



 

Evt. 

Kommunen er i gang med at producere skilte i A3 til vores låger. Vi spørger om 

ikke de kan lave tre, så der er et til hver af de låger man går ind af. 

Åbningstider er at vi har banen alle hverdage frem til kl. 22 men har kun 

organiseret træning fra 15:30. I weekenderne er det mellem 9.30 og 14.00. 

 

 

 

5. april 2022 

Pernille Dohlmann 


