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Beretning for 2014 i Kreds 29-Tølløse.

Året 2014 er gået stille hen i Kreds 29-Tølløse. Der har været fin aktivitet på træningspladsen,
som BHU´s beretning vil fortælle, men vi har i kredsen ikke haft større arrangementer.
Bestyrelsen har arbejdet på, at stille et kursus for de af kommunernes medarbejdere, som
kommer i borgernes hjem, og vi havde ideerne klar. Desværre har det vist sig, at en sådan
kursusaktivitet ville kræve, at kredsen fører et momsregnskab, hvilket vi besluttede var for
omfattende i forhold til, hvad indkomsten kunne være.

Kredsen blev først på året spurgt om, om vi havde indsigelser i forhold til, at der oprettedes en
kreds omkring Sorø. Bestyrelsen stillede sig ikke imod dette, den nye kreds blev dog alligevel
ikke oprettet.

Jeg har oplevet en rar stemning på træningsbanen, både når der var holdtræning og når
selvtrænerne mødtes, så jeg tænker, at vi i kredsen har mulighed for at udvikle kredsen til at
tilbyde flere forskellige aktiviteter for medlemmerne, samt kunne byde ind med at afholde et af
Schæferhundeklubbens arrangementer i det kommende år; Men dette skal jo gøre sammen
med medlemmerne, og meget gerne på deres opfordringer.

Vi har på træningsaftenerne forsøgt at få sat gang i lidt salg i cafeen, så vi kunne sidde og
hygge os med kaffe, sandwich eller andet. Bodil og Jørgen Petersen gjorde et virkeligt flot
stykke arbejde, desværre var der ikke salg nok til, at det kunne betale sig, så det gode initiativ
er sparket til hjørne i øjeblikket.

Kredsen har i 2014 har et samarbejde med den lokale afdeling af Belgierklubben, SBH 12.
Dette samarbejdet har drejet sig om, at SBH 12 bruger træningspladsen om fredagen og
søndag efter kl. 14.00. Vi har også samarbejdet om at arrangere prøver, så ikke Kreds 29´s
prøver og SBH 12´s prøver kom til at ligge tidsmæssigt lige op ad hinanden. Samarbejdet har
fungeret rigtigt godt, og bestyrelsen enedes om at foreslå SBH12 at forlænge den etårige
aftale på samme betingelser. Dette har SBH 12 sagt ja til, så samarbejdet fortsætter, og
dermed er fredagene og søndage efter kl. 14.00 reserveret SBH 12.

Vi har i kredsen haft en enkelt arbejdsdag, hvor vi nåede at få repareret en del og fik snakket
og hygget samtidig og bagefter ved en god, sen frokost. Der er jo altid en del slid på
materialerne, når så mange bruger dem, og vi kan kun bevare de gode træningsmuligheder,
hvis vi vedligeholder dem.

Bestyrelsen har gennem året arbejdet med forskellige ideer, som kunne skabe større
engagement og udvikling af aktiviteter i kredsen, og det er min opfattelse, at vi gerne vil vise

stor lydhørhed, hvis der kommer forslag fra medlemmerne. Vi savner dog i bestyrelsen, at I
øvrige medlemmer kommer med forslag og ideer, møder op på træningsdage eller på
arbejdsdage og giver jeres besyv og en hånd med. Bestyrelsesmøderne er altid afholdt i en
god stemning og men gode drøftelser, hvor alle bidrager aktivt.

Der er to medlemmer, som skal have Schæferhundeklubbens årsnåle for medlemskab:
Jesper Schrøder, som jeg tror alle kender som træner og figurant gennem mange år, skal
have ti-års nålen.
Niels-Henning Hansen, som var i klubhuset og holdt sporkursus, skal have 25-års nålen.
I ønskes begge Tillykke og tak for Jeres indsats i Kreds 29.

Ved repræsentantskabsmødet 2014 blev jeg valgt som suppleant til brugshunderådet i
Schæferhundeklubben. Der skete dog meget hurtigt det, at jeg måtte træde ind i rådet, og det
har givet en del arbejde, idet brugshunderådet har fået sat gang i trænerbasisuddannelsen for
kredsenes trænere, og dette har været mit ansvarsområde.
Det er på baggrund af dette, at jeg har valgt, ikke at genopstille til posten som kredsformand.
Jeg føler ikke, at jeg får gjort alt det, der er brug for, at en formand gør i en lille kreds, derfor
håber jeg, at en anden vil tage over.
Jeg vil takke bestyrelse og BHU for det gode samarbejde og for Jeres engagerede indsats i
årets løb, jeg har haft mange gode timer i Jeres selskab.

Merete Frank Christensen

