Bestyrelsesmøde i kreds 62
Den 4. juni 2016.
Schæferhundeklubben for Danmark – Kreds 62 Vallensbæk
Tilstede:
Jytte Jensen (formand)
Jørgen Møller (kasserer)
Lone Pridal (sekretær, referent)
Anja Frimurer (medlem)
Annika Linnemann (suppleant)
Steffen Olesen (suppleant)
Pia Lausen (AU)
Ikke tilstede (afbud):
Remmy Nielsen (næstformand)
Susanne Bjerring (BHU)
Dagsorden:
1. Orientering fra AU
2. Orientering fra BHU
3. Kredsens økonomi
4. Hjemmesiden
5. Træner uddannelse
6. Kurser
7. Sommerfest
8. Trænings gebyr
9. Indkomne forslag
10. Evt.
11. Næste møde
Emne
1. Nyt fra AU:
 Kombiskuet den 5/5 gik fint. Der var 32 hunde tilmeldt ved
tilmeldings fristens udløb, men der endte med at være 50
deltagende hunde. Der var præmier/sponsorgaver til alle.
 UHP afholdt den 18/5 med Bent Andersen som dommer, gik
fint. Alle klubbens hunde bestod, en enkelt hund udefra måtte
udgå.
 Dagsøvelsen den 25/6 er on-track. Au og BHU er begge
involveret i planlægningen.
 Mix-Match den 18/9 er on-track. Der sendes en annonce til
Schæferhunden asap.
2. Nyt fra BHU:
 Dagsøvelsen 25/6 laves fælles med AU.
 Pladsen og trænings materialet vil blive gennemgået og
repareret asap.
3. Kredsens økonomi
 Økonomien ser tilfredsstillende ud.
4. Hjemmesiden :
 Susanne (BHU), Pia (AU) og Lone overtager tjansen som
webmastere.
o Materiale, der skal på hjemmesiden, rettelser til
hjemmesiden etc. skal sendes til webmasterens ny email webmasteren.kreds62@gmail.com
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5. Træner uddannelse:
 Tre medlemmer har gennemgået Schæferhunde klubbens basis
uddannelse (4 kursus dage). Tillykke til dem:
o Brian Udsen
o Lasse Leininger
o Susan Jensen


Det blev diskuteret hvad det kræves for at blive træner i kreds
62. Følgende krav blev vedtaget:
o Bestået Schæferhunde klubbens basis modul (4 dages
teori).
o Yderligere deltaget i et B-kursus/hvalpe kursus i
Schæferhunde klubben.
o Deltaget som føl på hold i 3-4 sæsoner hos 3 forskellige
trænere:
 hvalpehold
 Rudis hold
 Lydighedshold (FP/B/AB/ABC/SL/IPO)
o Godkendelse/evaluering af føllet af BHU.
o Kredsen betaler for basis uddannelsen, overbygningen
er for egen regning.
 For at være træner på et hold, skal træneren selv have bestået
den prøve vedkommende underviser i.
 Der kan gives dispensation til ovenstående ved tungtvejende
grunde af BHU og bestyrelsen i kreds 62 i samråd.
 Ovenstående er delvis uskrevne regler i kreds 62, der nu er
nedfældet på papir.
6. Kurser:
 Vi prøver at lave et kursus i kreds regi omhandlende
selvudvikling i forbindelse med hunde træning/konkurrencer.
Lone kontakter Joan Serritzlev. Der vil være bruger betaling.
7. Sommerfest:
 Sommerfesten udsættes fra 25/6 til 27/8 pga. karambolage
med studenterfester etc. i Vallensbæk kommune. Anja og
Annika vil, som det nye festudvalg, sørge for at lede og fordele
arbejdet.
8. Trænings gebyr:
 1. hold: 600 kr./sæson.
 2. hold: 300 kr./sæson.
 Selvtrænings gebyr: 500 kr./sæson.
 Ikke kreds 62 medlemmer + 100 kr. på alt ovenstående.
 Pensionister/ungdoms medlemmer ½ pris.
9. Indkomne forslag:
 Ingen.
10.Eventuelt:
 Intet til referat.
11.Næste møde
 Aftales senere.
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