Beretning for Kreds 29-Tølløse, 2013.
En af de første ting, den nye bestyrelse skal efter generalforsamlingen er at forberede, hvordan
kredsen vil forholde sig til repræsentantskabsmødet i Schæferhundeklubben, hvor beretningerne
fra landsformand, brugshundeformand og avlsrådsformand skal drøftes og til afstemning for
godkendelse, og hvor der skal vælges medlemmer til hovedbestyrelse og udvalg. Det er et
heldagsmøde, hvor bølgerne kan gå højt, og det er her, der træffes beslutninger, der får
indflydelse Schæferhundeklubbens og dermed kredsenes fremtid.
På årets repræsentantskabsmøde blev landsformand Poul Meineche genvalgt, ligesom
brugshundeformand Vivi Gilsager, som var trådt til som brugshundeformand i sommeren 2012, og
derfor var på valg, blev genvalgt.
Det betød, at den udvikling og de ideer, Schæferhundeklubben havde gang i blev fastholdt, hvilket
giver arbejdsro i kredsene.
I Kreds 29 bestod forårets primære opgave i planlægningen og afviklingen af IPO 3 DM i den
første weekend i maj. Det var anden gang, Kreds 29 havde sagt ja til denne kæmpestore opgave,
og denne gang havde vi gjort det i samarbejde med Kreds 47-Suså. En opgave, der var sat i
gang, allerede i efteråret 2012.
Der blev i løbet af månederne op til DM ydet en kæmpeindsats af rigtigt mange kredsmedlemmer,
som brugte tid og kræfter på bl.a. at besigtige bane og sporarealer, sørge for materialer til DM,
lave aftaler med mange forskellige og meget meget mere.
I DM-weekenden var endnu flere af kredsens medlemmer engagerede i arrangementet, og der var
til og med nogen fra vores blandede hold, som måske ikke har den store interesse for
Schæferhundeklubbens DM, og ydede alle en uvurderlig indsats, og jeg var som formand MEGET
stolt af, at Kreds 29 er så stensikker i afviklingen af konkurrencer, at DM trods uforudsete
begivenheder, blev afviklet rigtigt godt.
Der skal lyde en stor TAK til alle som var med i arbejdet omkring DM.
Efter DM valgte Jens Brøndum og Pernille Jensen at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet, tak til
dem, for deres indsats. Leif Jørgensen trådte ind i bestyrelsen på Jens Brøndums plads, og
kredsen var så uden bestyrelsessuppleanter, idet Pernille var suppleant.
DM betød også, at det i kredsen har været nødvendigt at samle lidt op på kræfterne, bestyrelsen
besluttede derfor, i samarbejde med trænerne, at meddele brugshunderådet, at kredsen ikke kan
afholde Tølløse Pokal i 2014. Denne beslutning begrundedes både med, at

kredsen har få medlemmer, som ønsker at være tovholdere og hjælpere til et sådant
arrangement, men desværre også i nogle kedelige oplevelser under DM.
Der var arbejdsdag i kredsen 15/6, hvor der i en rigtig god stemning blev repareret skjul,
springbrædder og malet udvendigt, samt ryddet op.
Der har også i år været kredsmedlemmer og andre brugere af træningspladsen, som ikke betalte
for at bruge banen; nogle havde nøgle til klubhuset og dermed adgang til at bruge lyset på banen.
Samtidig viste det sig, at der var rigtigt mange, tidligere medlemmer, som også fortsat havde
nøgler til klubhuset.
Bestyrelsen besluttede derfor at skifte låsen i klubhuset i sommer. Dette medførte naturligt nok
utilfredshed nogle af kredsens selvtrænere, som betaler for brug af banen, og som følte sig
berettigede til at bruge lyset på banen.
Der blev derfor indgået en aftale med disse medlemmer om, at de kunne købe en nøgle, på
følgende betingelser:







Medlemskab af Kreds 29.
Betalt træningsgebyr.
Medansvarlig for, at træningskammerater betaler for engangstræning eller
selvtrænergebyr.
2 rengøringer af klubhuset om året pr. nøgle (bestyrelsen uddeler en uge, hvor der skal
gøres rent).
Almindelig oprydning efter brug af huset.
Notering af, at man har været her i kalenderen.

Denne aftale har fungeret fint.
Kredsen holdt sommerfest 30/8, en rigtig hyggelig aften med god mad og god stemning, men vi
kunne godt have været flere.
Vi har i kredsen fortsat konceptet med, at både bestyrelsessuppleanter og BHU inviteret til at
deltage i bestyrelsesmøderne, så drøftelserne får så meget bredde og så mange forskellige vinkler
som muligt.
Jeg vil som formand takke alle bestyrelsesmedlemmer og trænere for et godt samarbejde i 2013,
og jeg vil opfordre alle Kreds 29´s medlemmer til at overveje, hvad I ønsker og forventer skal ske
i kredsen i 2014.
Merete Frank Christensen
Formand for Kreds 29-Tølløse.

