
Formandens beretning 2021

Kære 55´er

Før jeg går I gang med vores årsberetning for 2021 vil jeg først gerne takke jer medlemmer for den
opbakning vi som bestyrelse har oplevet fra jer i vores første år.  Vi har oplevet en stor proaktivitet blandt
mange medlemmer, vi har fået gode forslag og input til at forbedre vores kreds.

Kredsen har haft en stor tilgang af nye medlemmer, hvor mange har givet udtryk for, at de er blevet taget
rigtigt godt imod.

Der har været godt fremmøde til holdtræning og vi har fået mange anerkendende bemærkninger om den
gode stemning i kredsen og det varmer virkelig vores hjerter, at få sådanne kommentarer.

Coronaen har stadig været en del af vores hverdag i en stor del af 2021, vi har været opmærksomme på
afstand, sprit og fra Kenja Klostermann og Henriette Løding i køkkenet har vi fået vores håndmadder
serveret som portionsanretninger, omhyggeligt pakket ind. Vi har i fællesskab været gode til at passe på
hinanden og vi har opnået mange ting sammen. Vi har lært at holde onlinemøder både i bestyrelsen,
trænerteamet og i udvalgene.

Jeg vil i denne beretning fortælle om året der er gået, de aktiviteter og tiltag vi, som ny bestyrelse har
foretaget os i 2021.

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således:

● Formand Christina Hald
● Næstformand Janni Ysbæk-Nielsen
● Kasserer Yvonne Beicker
● Sekretær Pernille Dohlmann
● Bestyrelsesmedlem Anja Waldstrøm

Overordnet ansvar blev fordelt således:

● Kontakt til kommune og bank Christina
● Medlemssystem og medlemsopdateringer Yvonne
● Hjemmeside og Facebookinformation Janni
● Vedligeholdelse af kredsen Janni via kredsudvalget
● Møder, agenda og referater Pernille
● Skiltning og informationsmateriale Anja
● Udvalg Christina



Året har båret præg af en del arbejde, på det jeg kalder de indre linjer.

Vi har fundet os på plads i den nye bestyrelse og vi har skabt en struktur for hvordan vi gemmer information
og dokumenter et fælles sted. Vi har haft et ønske fra starten om, ikke at være personsårbar, så derfor har vi
oprettet et adgangsstyret googledrev, hvor vi har alt liggende, som er relevant for kredsen og for den til
enhver tid siddende bestyrelse.

Vi har besluttet at kredsens Facebookside ikke er privat, men til hver en tid er den siddende bestyrelses
ansvar. Ikke det samme som at det kun er bestyrelsen som kan være administratorer, men det er
bestyrelsens ansvar at vi har en Facebookside, som kan tjene det formål at dele oplevelser på tværs i
kredsen og for sidens medlemmer.

Medlemstal 2021

Foreningen bestod af 128 medlemmer ved udgangen af 2021. Vi har fået 40 nye medlemmer og 18 er
udmeldte. I de udmeldte er tre kredsskifter og resten er af blandede årsager, som f.eks. at man ikke længere
har hund eller blot er stoppet med træning i kredsregi.

Udvalg

Vi har fået flere medlemmer til at hjælpe med kredsens mange opgaver, så vi har kunnet oprette flere
udvalg med mere fokus på enkelte områder i stedet for tidligere, hvor kredsudvalget stort set stod for alt.
Kredsudvalget er stadig et travlt udvalg, men vi har heldigvis her også mange medlemmer som tager fra og
deler opgaverne mere imellem sig.

Ud over kredsudvalget har vi et avlsudvalg med Helle Ditlefsen og Rene Jørgensen, et forretningsudvalg med
Helle Ditlefsen, Jacob Eriksen og Christina Hald og et træner/uddannelsesudvalg som primært varetages af
Anne Dyhr, Anders Dencker og Helle Ditlefsen.

Arbejdsdag

Vores første aktivitet som ny bestyrelse var at vi afholdt arbejdsdag. Vi havde stort fremmøde af frivillige
kræfter. Mere end 35 støttede op om at få gjort kredsen klar til en nye sæson og vi nåede hele opgavelisten
igennem. Tak for den opbakning.

Ny aktivitetsbane

På baggrund af en ide fra Hilmer Kampsø-Jensen blev aktivitetsbanen en realitet i et hjørne af banen, som i
dag er velbesøgt af både kredsens medlemmer og brugere uden for kredsens træningstider. Banen blev
designet af Janni Ysbæk-Nielsen og bygget af et stærkt team bestående af Janni, Herdis Aagaard-Petersen og
pladsteamets handymænd Tom Hansen og Niels Errendal.

Kommunen kom forbi og begejstringen tog fart med hensyn til at lave ny skiltning omkring træningstider og
brugen af faciliteterne af både os selv som medlemmer, men også for brugere af området. Kommunen tager
opgaven og trykker nye skilte og vi kommer til at få tre måske fire skilte, hvor vi illustrerer brugsregler af
området og samtidig vil vi kommunikere mere klart om tiderne for kredsens brug af banen. Vi er stadig i
dialog med kommunen om både regulering af træningstider og muligheden for at henvise til andre
lufte/legeområder til de borgere som også bruger området.



Hegn

Vi har lavet en aftale om at kommunen tager omkostningen for hegnet vi bruger og at vi selv sætter det op. I
2021 fik vi betalt hegn for 10.000 kr.

Fundraisingkursus

Jakob Eriksen og Christina Hald, har været på kursus hos kommunen i hvordan vi kan arbejde med at søge
fonde og fundraisingmidler til kredsen. Inspireret af dette har Jakob som ophavsmand lavet en
sponsorpakke, som vi sælger til virksomheder. De støtter kredsen med 3500 kr. årligt, mod at vi promoverer
dem på vores kreds55.dk side og i klubhus mm. Jan Rasmussen har banet vej, så vi allerede har lavet en
aftale med den lokale Johannes FOG og Jakob Eriksen har lavet en aftale med Maxi zoo. Dette initiativ hører
under forretningsudvalget og dette udvalg er nyt for kreds 55, vi håber det i fremtiden vil være et udvalg vi
får flere medlemmer i.

Kommunen

2021 har været præget af en del mere lobbyarbejde hos kommunen, for at opnå flere kontakter og
muligheden for at gøre flere ting sammen som forening og kommune, samt opnå mere fremdrift og
åbenhed for at støtte os som lokal forening.

Vi har i dag et bredere persongalleri hos kommunen vi samarbejder med, som er i forskellige centre, såsom
Center for kommunale ejendomme og anlæg, Natur og Miljø, Center for by og miljø og idræt og fritid.

Alle disse nye kontakter har bragt os videre i ansøgningsprocessen om et nyt klubhus. Den skrivelse der blev
sendt af den tidligere bestyrelse blev afvist på baggrund af et ønske om at bygge de to enheder sammen,
som i dag udgør klubhus og container. Vi fik afvist projektet på baggrund af, at vi er i landzone og vi herved
så skulle i høring mm. og kommunen havde ikke opnået at få den fuldmagt der skulle til fra Kommunale
ejendomme og Anlæg.

I september 2021 opnår kreds 55 selv at få fuldmagten fra Kommunale ejendomme og Anlæg og vi skal nu
igennem søgeprocessens officielle ansøgningskanaler.

Vi har brugt tid på at finde pavilloner som lever op til de regler i bygningsreglementet, som vi skal efterleve i
dag. Det har været et tidskrævende arbejde at finde de kvalificerede pavilloner og det har taget tid at forstå
apparatet omkring at ansøge om dette hos kommunen. Der hvor vi er nu er, at vi ansøger om en pavillon
som lever op til et minimumskrav for et klubhus.

Vi har fundet en leverandør som kan hjælpe os til en bedre økonomisk løsning, end vi havde som
udgangspunkt. Vi forventer en anslået udgift på omkring 200.000 kr.

Når vi har godkendelsen på plads på pavillontypen, så inviterer vi til et medlemsmøde, hvor vi præsenterer
løsningsforslag til beslutning



Lys på prøve

Vi har fået godkendt at sætte lys på banen i en prøveperiode frem til udgangen af 2022. Vi har sammen med
en elektriker lavet flytbare lamper, som vi kan sætte på hegn og nogle skjul. Lys der oplyser den højre del af
banen mod Slangerupvejen og skjul 6. Vi har været på nabotur, for at fortælle om lysopsætningen og alle
naboer har været positivt stemt, da det ikke forstyrrer dem. Vi har 2021 haft løbende kontakt med
naboerne for at sikre alle er tilfredse og glade naboer. Et af de ønsker vi fik fra naboerne i det tidligere forår
2021 var at vi parkerede på en anden måde for at sikre mindre støj. Det gav anledning til at Anja Waldstrøm
udarbejdede en parkeringsguide, som blev sendt rundt til alle medlemmer. Naboerne har rost os for vi har
lyttet og de siger de kan mærke en stor forskel på støjen, som er blevet mindre.

Jordbier

Vi har haft flere dyr på banen end hunde i sommeren 2021, vi har været plaget af nogle temmelige store og
sure jordbier. Vi har lavet en aftale med Kommunen om at de varetager sprøjtning af disse, også selvom
dette normalt ikke ligger i deres ansvarsområde. De anser skadedyr for at være rotter, men de kunne godt
se, at vi jo ikke kunne træne hunde i kapløb med jordbierne.

Førstehjælp for mennesker

Vi har i kredsen afholdt førstehjælpskursus for alle trænere. Vi takker Johnny Møller for en god undervisning
både på teori og praktisk træning på dukke i hjertemassage.

Førstehjælp til hund

Vi havde mere end 30 deltagere på kursus i førstehjælp til hund hos dyrlæge Karoline Sidelman Brinch, som
tog os igennem mange scenarier hvor hunden kan få brug for førstehjælp. Kurset blev afholdt hos vores
bagbo Rolf, som hjalp os med faciliteter, som passede perfekt til sådan et kursus.

Hjertestarter

Kredsen har fået sponseret en hjertestarter af Johnny Møller, det er rigtig godt, da vi har fået afslag fra
Trygfonden, på at få en hjertestarter i vores kreds.

Ringtræning

Der har været afholdt 2 ringtræninger i ridehuset bag kredsen, med Rene Jørgensen som instruktør. Der har
været godt fremmøde fra flere kredse til denne træning. Ringtræningen blev aflyst den sidste gang grundet
coronasituationen og vi håber at se flere fra kreds 55 til de kommende ringtræninger i februar.

Juleskue 2021

Vi har desværre måttet flytte vores juleskue til den 27. februar 2022 grundet coronasituationen. Vi har
heldigvis stadig god tilmelding, få trak deres tilmelding tilbage, men nye er kommet til, så vi er godt på vej
imod det næste mål som er 70 deltagere, vi håber selvfølgelig at vi kommer helt op på 90 hunde.

Vi har haft super god opbakning med flotte præmier til vores lotteri, tak til kredsens medlemmer, som har
doneret et bidrag i form af en gave.

Juleskueudvalget har været flittige og er klar til at vi kan gå i luften med et fastelavnsskue hos Barthahus
rideklub.



Vi har brug for din mening.

Vi har afsluttet året med at sende et spørgeskema ud som en elektronisk survey, denne survey er målrettet
vores holddeltagere og besvarelserne er alle anonyme.

Vi glæder os til at analysere resultatet af de indspark og vurderinger som vi har modtaget. Vi vil bruge alle
indspark til at forbedre vores træning og programmer. Tak til alle jer der har svaret.

Spørgeskemaet har både givet os en indikation på en rating (i hvor høj grad og hvor lav grad) på de
forskellige spørgsmål og en masse gode kommentarer, som vi vil arbejde videre med på de kommende
trænermøder.

Vi glæder os til at se jer til den nye sæson og til generalforsamlingen.

Christina Hald
Formand Kreds 55, Furesø


