Referat af bestyrelsesmøde, Kreds 62 Vallensbæk
Lundbækvej 9, Vallensbæk Strand, den 08. december 2018
Dagsorden:
1) Klage fra Susan Ayse Jensen omkring Kennelhoste i klubben,
2) Kredsmesterskab 2019,
3) Evt.,

Deltager: Jytte, Remmy, Møller, René, Anja, Freddi,
Afbud: Annika, Steffen,
1) Bestyrelsen har modtaget en klage fra Susan Ayse Jensen omkring mulig smitte i klubben med Kennelhoste, af

medlemmer hun mente ikke burde møde op med deres hund(e) til træning eller lufte i området.
Bestyrelsen diskuterede frem og tilbage omkring dette, klart at vi kunne forstå Susans bekymring, men vi delte
den ikke i forhold til vores egen viden og de oplysninger vi var kommet frem til.
Susan havde sine oplysninger og derved hendes bekymring fra hendes dyrlæge, mens vi fra bestyrelsens side
havde vores oplysninger fra vores dyrlæger, tydeligt at der også fra dyrlæger kan komme forskellige
udmeldinger?
I forhold til vores viden kunne vi ikke se noget direkte problem, så længe bestemte forholdsregler blev holdt i
forhold til udstyr og kontakt med andre hunde.
Det at vi er så åben og social en hundeklub, samt at vi ligger i et yderst benyttet lufteområde for rigtig mange
hunde i Kommunen, gør at vi som sådan ikke kan gøre så meget ved et muligt problem, andet end at forvente,
at HF bruger deres sunde fornuft, både hvis deres hund er en mulig smittekilde samt hvorledes man som ”rask”
hund undgår at få en smitte af den ene eller anden slags.
En enig bestyrelse i forhold til fremmødte kom frem til et svar, der vil blive sendt til Susan.

2) Remmy og Freddi vil allerede nu har klarlagt næste års Kredsmesterskab 2019, både i forhold til dato, dommer

og sporområde.
Vi blev enige om, at kredsmesterskabet vil blive afholdt sidste lørdag i november eller første lørdag i december,
dette i forhold til evt. sporområde.
Dommer vil også allerede nu blive bestilt, så vi kan få den dommer vi ønsker til klubben.

Dette års Kredsmesterskab blev også kort nævnt, vi var alle enige om at det bestemt var et godt
Kredsmesterskab vi havde fået sat på benene, en rigtig god dag i klubben.
3) Under evt. nævnte formanden, at næstkommende generalforsamling vil blive afholdt sidste lørdag i januar 2019.

Anja og Jytte er på genvalg og vil gerne modtage genvalg.
Jytte spurgte ind til, om andre i bestyrelsen havde tanker om at fratræde før tid, men alle syntes at blive på
deres pladser tiden ud pt.

Jytte gjorde opmærksom på, at Egon stadig stoppede i køkkenet ved årets udgang og der pt. ikke var andre der
havde givet tilsagn om at ville overtage opgaven.
Derfor må det forventes at køkkenaktiviteten i det nye år vil blive nedgraderet til kun salg af øl og sodavand,
som Jytte vil forsøge at stå for.
Evt. selv kontrol og selvbetaling når man tager i køleskabet, som en forsøgsordning.

Vi talte kort omkring kommende hold ved næste indskrivning.
Et hvalpehold må være på sin plads, dog stopper Charlotte og derfor skal vi finde en mulig afløser der kan
hjælpe Bianca.
Et ABC-hold hvor vi håber at kunne overtale Johnny til at blive medtræner, da han i forvejen vil fungere som
figurant.
Et familiehold hvor Rudi og Anja fortsætter.
Et færdselshold hvor vi håber Annika vil fortsætte.
Og så er Freddi og Remmy klar med en ny omgang IPO (IPG) hold.
Jytte vil indkalde til et trænermøde i starten af januar.

Freddi og Remmy så gerne, at vi fandt (havde) en fast person i klubben der stod for alt ”arbejde” i Caniva.
Dette for at undgå mulige fejl ved oprettelse af prøver, skuer samt rigtig registrering af resultater.
En person der var superbruger i systemet.
Herefter var der ikke flere punkter til diskussion og bestyrelsesmødet blev afsluttet.

