
Formandens beretning for 2022

Så gik 2022 i fuld fart og denne beretning handler om hvad vi har opnået sammen det seneste år. Først og

fremmest vil jeg gerne sige tak for den indsats I har lagt. Der er skabt et godt sammenhold der har gjort

vores kreds til en stærkere forening, hvor netop vores sammenhold og initiativer er de værdier der driver

vores foreningsliv i kreds 55.

I 2022 er vi gået fra at bruge meget energi på de indre linjer til at have sat et godt fodaftryk som kreds 55 i

Schæferhundeklubbens landskab.

Skuer

Året har været travlt, vi startede ud med et Fastelavnsskue i marts 2022, hvor I som medlemmer bakkede op

om skuet og de mange opgaver som skal løses, for at afholde en sådan aktivitet. Skuet var et godt startskud

på at skabe et godt foreningsliv omkring vores passion for schæferhunden og sporten.

Vi fik mere blod på tanden og tog det næste store skridt, hvor vi afholdt HAS (Hovedavlsskuet for

Schæferhunde) som løb af stablen i august. Mere end 50 hjælpere og omkring 800 besøgende, fra udstillere

af hunde og stande til nysgerrige kredsmedlemmer og gæster som lokalpressen og borgmesteren for Furesø

kommune.

Vi afholdt HAS af flere årsager. Et var at skabe en fælles aktivitet, som vi sammen forberedte, udførte

sammen som et team og selvfølgelig det at vi kunne og fortsat kan tale om når vi ses. Det var en god og stor

oplevelse. Vi ønskede også at benytte muligheden til at fejre vores 40-års jubilæum og takke de mennesker,

som i tidernes morgen skabte kreds 55. En særlig tak gik til Flemming Sørensen, som var en del af den

gruppe der søsatte Kreds 55 for 40 år siden.

Klubhus

På de indre linjer har vi arbejdet målrettet med kommunen for at få lov til at sætte et nyt klubhus op. Vi

missede vores første pavillon fordi sagsbehandlingen tog lang tid, men vi kom godt tilbage, da vi fandt vores

nye klubhus, som lå inden for rammen af det vi kunne sætte op, uden at skulle ud i en landzonetilladelse. Vi

lærte her at sige ordet ladestanderbekendtgørelsen…. den er vi nu heldigvis blevet fritaget for og vi fik

vores byggesag godkendt, til at måtte påbegynde ”byggeriet” og vores nye klubhus står nu på sin plads.

Vi er i skrivende stund i proces med at få en fuldmagt fra kommunen til at søge om at indlægge vand og

nedgrave en tank til spildevand.

Vi takker alle medlemmer for den tillid I har vist os i købsprocessen af klubhuset. Det positive i at vi missede

den første pavillon er, at vi har en væsentlig bedre købspris på vores nye pavillon og det skaber et

økonomisk råderum for os til at foretage yderligere investeringer i kredsen.

Vi glæder os til klubhuset er klar til brug og færdigindrettet, så vi kan tilbringe mange gode timer sammen

dér. Vi håber, at vi kan samles til evt. fællesspisning i ny og næ, det kunne være hyggeligt.



Medlemstal 2022

Når vi taler om medlemmer så har vi 2 måder at kigge på det:

Medlemmer på hold eller med et pladskort i vores kreds – 130 indskrevne på hold

Det ene medlemstal er dem vi har på vores hold, altså antal indskrevne hunde til træning. Her ligger vi

stabilt på niveau med sidste år, så det er vi meget glade for. Vi har faktisk aktiviteter i kredsen alle dage på

nær fredag. Det er rigtig godt og meget tilfredsstillende med så mange aktive hundeførere.

Vi er taknemmelige for hver og en af jer som træner i vores kreds 55 og vi er så glade for at I sæson efter

sæson kommer igen til indskrivning til en ny sæson. Tak! Uden jer ingen forening.

Medlem af kreds 55 i Schæferhundeklubben for Danmark – 115 medlemmer

Dette er vores andet medlemstal. Her havde vi sidste år ved samme tid 125 medlemmer, der er medlemmer

af Schæferhundeklubben for Danmark.

Det at I som medlemmer også melder jer ind i Schæferhundeklubben for Danmark gør en forskel for os som

lokal kreds og forening. Det betyder helt konkret, at du som enkelt medlem hjælper til at vi kan stille med

flere kredsrepræsentanter til det årlige repræsentantskabsmøde, her kan vi søge indflydelse og påvirke

hvordan vi skal udvikle os som forening med schæferhunden i centrum.

Lys på banen gik fra prøve til at blive godkendt i 2022

Vi har fået godkendt at opsætte lys på banen. Lyset oplyser den højre del af banen mod Slangerupvejen og

skjul 6.  Lyset er sat på rør, som vi let kan opsætte og nedtage. Lamperne kan opsættes tirsdage og torsdage

i de mørke tider frem til kl. 21.30.

Udvalg

Vi er ikke, som vi havde håbet på, lykkedes med at få vores udvalg op og flyve som selvkørende udvalg.

Dette tror vi til dels er fordi vi har haft mange bolde i luften på en gang og også, at vi ikke, da vi satte

udvalgene havde så mange medlemmer, som vi har i dag, der tager aktiv del i foreningen.

Vi er til gengæld meget tilfredse med at vi har flyttet os som forening til at være mere for de fleste og ikke

kun for de få, det er den vej bestyrelsen har haft som vision fra starten. Vi ønsker en kreds som lykkes

sammen som forening uanset, hvem vi er, hvorfor vi træner hund og hvilket ambitionsniveau vi har med

vores schæferhund.

Vi håber at vi kan få mobiliseret flere medlemmer og kræfter ind i vores udvalg og vi vil se på antallet af

udvalg og relevansen af disse på et af de kommende bestyrelsesmøder.



Æret være deres minde

I året 2022 har vi desværre også mistet to af vores medlemmer, Bent Klostermann og Jens Christian

Lauritsen.

Tak for opbakningen til bestyrelsen i 2022

Christina Hald


