Årsberetning 2018
Schæferhundeklubben, Kreds 84 Skovbo

Indledende bemærkninger

Som tiden dog flyver af sted. Et nyt år er gået og vi har vendt endnu et blad i den store kalender – det nye år
foran os hedder 2019.
I denne årsberetning vil jeg se tilbage på 2018 med mig som formand, samt se lidt ind i det kommende år.
Jeg vil huske 2018 som det år hvor den nyvalgte bestyrelse, efter en hurtig og lidt rodet overtagelse af
posterne i efteråret 2017, virkelig fik styr på kredsen og alle de aktiviteter der er, og skal foregå i Danmarks 5
største kreds.
Året 2018 har været præget af en utrolig stor arbejdsindsats fra mange af kredsens medlemmer. Og tak til
alle jer der er med til at gøre kredsen til det den er i dag
Der har været stor aktivitet på vores træningsplads stort set alle ugen hverdage og hver lørdag samt i
klubhuset efter træning mv. Kredsen har afholdt vort traditionsrige Skærtorsdagsskue, afviklet brugsprøver
og har holdt kurser både for schæferhundeklubben og private tiltag så som sporkurser og IPO kurser. Og så
gik vi i luften med en ny hjemmeside der dog stadig lige skal finjusteres lidt.
Herved overholder vi de formålsparagraffer, der er udstukket fra Schæferhundeklubben for Danmarks side.
Denne beretning skrives i slutningen af december og med nytåret stående for døren vil jeg, på bestyrelsens
vegne, ønske alle kredsens medlemmer et rigtigt godt nytår – og til alle, som har lagt et stykke arbejde i
kredsen, så vil jeg på bestyrelsens vegne sige 1000 tak for jeres indsats – uden denne uvurderlige indsats, så
havde det nok stået anderledes til.
Afslutningsvis vil jeg minde om, at en årsberetning er en gennemgang af de forhold, der har været i det år,
der er gået, hvortil bestyrelsen ønsker at tilføje ift. de punkter der har været oppe igennem
bestyrelsesmødereferater mv.

Medlemstal

Kredsens medlemstal har ændret sig siden december 2017, hvor vi var 102 medlemmer, så er vi nu i
december 2018, 91 medlemmer, altså en tilbage gang på 11 medlemmer. Vi kan derfor kun sende 2
repræsentanter afsted til det årlige Repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet 2018 afholdes d.
17. marts 2019 kl. 10.00 på Fjelsted Skov Kro, St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby

Lidt statistik på medlemstal
Medlemmer 31-12-2017
Afgang
Tilgang
+/Medlemmer 31-12-2018
Stemmeberettiget
Ungdomsmedlemmer
I alt

102

-25
14
-11
88
3
91

Årsberetning 2018
Afgang
Til andre kredse
Har forladt schæferhundeklubben
I alt
Medlemmer der har
Betalt træningsgebyr
Ej betalt træningsgebyr
I alt
Efterårs sæson 2018
Ikke medlemmer der har
betalt træningsgebyr
Medlemmer der har
Betalt træningsgebyr
I alt

6
19
25

Stk.
55
36
91

i%
60%
40%
100%

Stk.

i%

21

28%

55
76

72%
100%

Bestyrelsesmøder

Vi har i år afholdt 5 møder hvor hovedvægten har være, at få at kunne styre kredsen i den retning som
medlemmerne gerne ser. Vi skal huske på at det er kredsens medlemmer der bestemmer hvilken retning vi
skal og bestyrelsen der så skal forsøge at navigere kredsen det rigtige sted hen, samt finde ud af hvordan
kredsen skal agere og forholde sig til schæferhunde-klubben og de regler kredsen er underlagt.
Bestyrelsen har valgt at vores BHU og AU (Når denne funktion er besat) er med til bestyrelsesmøderne for
herigennem at kunne planlægge arrangementer mv. Dette har indtil videre været meget positivt, og vi har
haft nogle gode debatter, hvor vi er kommet vidt omkring.

Økonomi

Med tanke på fremtiden – specielt eventuelt nyt klubhus – har og vil vi hele tiden have stor bevågenhed på
økonomien, derfor er der foretaget ganske få investeringer i 2018.
Investeringer i andet halvår af 2018 har været:
•
•

Nyt C-udstyr
Nyt materiel til vedligeholdelse af pladsen.

Kredse har planlagt at skifte alle lysene ud på runderingsbanen i 2019 med LED lys, da det både giver et
bedre og mere lys på banen og samtidig sparer vi ca. 40 % strømmen.
Detaljeret regnskab for året 2018 kommer sener og vil blive gennemgået på generalforsamlingen.
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Informationskilder

Kredsbestyrelsen har valgt at anvende hhv. opslag på klubbens tavler, Facebook, vore hjemmeside
www.kreds84.dk og Caniva som kredsens vigtigste medier til at kommuniker med hinanden på. Vi har i den
forbindelse fået ny design på vores hjemmeside der gerne skulle gøre det hurtigere og nemmere at finde
relevante informationer som man har brug for.

Det sociale aspekt

Bestyrelsen lægger meget stor vægt på dette område, og dette skal vi alle fortsat. Netop dette område, har
meget stor betydning for kredsen fremadrettet. Kredsen kan ikke drives, hvis der ikke er en god og rar
atmosfære på pladsen – og det er bestyrelsens opfattelse, at det er der, og det er rart hver lørdag at dreje
ind på parkeringspladsen og se de mange biler samt mange glade hundefolk. Og ikke mindst alle de
arrangementer vi også har Sommerfest, Bankospil og vores årlige julefrokost som gør at vi sammen også
laver andre ting, der giver gode relationer og sammenhold, end lige det med hund.
Det sociale aspekt er et af de vigtigste elementer for de kommende år, og bestyrelsen tror og håber på at
dette forbliver sådan og måske forbedres.
På bestyrelsens vegne vil jeg takke alle, der har været med til at få disse arrangementer til at fungere.

Klubhus og træningsplads

Som beskrevet ovenfor, i et andet afsnit, så er det sociale i højsædet i vores kreds. For at dette kan været
muligt, så skal køkkenet kunne fungere, og det har det gjort rigtigt godt i året der er gået. Både til de
almindelige træningsdage, men særligt ved vore arrangementer, en stor tak til alle der har givet en
uvurderlig hånd med her – primært Arne og co.
Vi skal have en arbejdsdag i 2019, og denne skal snarest planlægges. Mere omkring dette på et senere
tidspunkt i bestyrelsesreferat i året der kommer.
Bestyrelse arbejder pt på at få skiftede de vores lysanlæg på pladsen du, med lyskilder der ikke bruger så
meget strøm, men til gengæld giver et meget bedre lys. Jeg ved at Anders er lige ved at lukke en aftale med
en der kan lave det for os.
Vi har også kontakt til Energinet og ETK vedr. dræning af vores træningsplads, så søen der ofte dækker en
stor del af træningsarealet, kan blive tørlagt. Vi har allerede fået renset godt på i drænrørene men vi er
endnu ikke helt færdige med den opgave
Derudover skal vi have renoverede vores materiel spring og skjul så vores hunde ikke kommer til skade.
Selv om vi har fået lavet en aftale vedr. vores træningsplads med Køge kommune, så komme vi nok heller
ikke uden om at Køge kommune gerne ser vores Kreds træne et andet sted end der hvor vi gør det i dag.
Bestyrelsen har haft 3 møder med Køge kommune, men Sparekrav og akutte projekter har overhalet os
indenom og Køge kommune er derfor nødt til at prioritere andre projekter højere. Jeg håber at Køge
kommune få luft i kalenderen i det nye år, så vi kan komme i gang med forhandlingerne om hvor vi fremad
skal have vores træningsplads.
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Kreds prøver og konkurrencer

Ved DKK’s IPO 3 DM havde kreds 84 Skovbo 1 deltager med, Lene Carlson der desværre blev disket.
11 marts 2018
Navn
Bo Thune
Chelina Houmark

Prøve
IPO 3
BEG B

Resultat
Disk
Disk

12 juni 2018
Navn
Mikael Hansen
Erling Poulsen

Prøve
FP
FP

Resultat
Bestået
Ej Bestået

11 november 2018
Navn
Erling Poulsen
Lone Lausten
Erik Nielsen
Michael Lind
Niels Petersen

Prøve
FP
FP
FP
FP
FP

Resultat
Bestået
Ej bestået
Bestået
Bestået
Bestået

24 november 2018
Navn
Jesper Jensen
Christina Rønnebo
Birgit Kraak
Chelina Houmark
Dorthe Lausten

Prøve
IPO 2
IPO 3
Beg B
Beg B
Beg B

Resultat
DISK
236
80
77
74

Tillykke med resultatet og op på ”hesten” igen til jer andre.

Valg til generalforsamlingen 2019

Som det fremgår af dagsordenen så er formanden på valg den 08. februar 2019. Og jeg vil rigtig gerne tage 2
år mere som formand for Kreds 84 Skovbo, så jeg håber, at i alle har været tilfredse med mig, og derfor vil
være med til at give mig 2 år mere som formand for kreds 84 Skovbo
Bestyrelsen ser pt. Således ud:
•
•
•
•
•

Bo Thune - formand (På valg i 2019)
Kim Rasmussen - næstformand/sekretær (På valg i 2020)
Marianne Kitt Oppenheuser – kasserer (På valg i 2020)
Birgit Kraak som 1. suppleant
Peter Mikkelsen som 2. suppleant

Endelig vil bestyrelsen ligeledes indstille at formanden og næstformanden vælges som repræsentanter ved
det årlige Repræsentantskabsmøde 2019.
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Afsluttende bemærkninger

På bestyrelsens vegne vil jeg endnu en gang sige tak til alle der har hjulpet til med at få kredsen drevet –
både ved arrangementer, ved træning, ved vedligeholdelse/forbedring af klubhus mv., og for at køkkenet
fungerer – uden jeres indsats så kunne vi ikke være nået dertil hvor vi er ved udgangen af 2018.
Tak for året 2018 til alle.
Bo Thune
Formand kreds 84 Skovbo
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Årsberetning fra formanden for BHU for 2018

Kære alle!
2018 har været et år med stor aktivitet i Kreds 84. Det er med stor fornøjelse at Jeg kan bemærke, at der
stort set alle dage er hundeførere i gang med træning på pladsen.
Vi har igen i år haft mange arrangementer i kredsen. Jeg vil starte med at fremhæve de fremragende kurser,
som kredsens medlemmer selv har arrangeret. Der har både været sporkursus og opfølgningskursus til
samme, og et IPO kursus. Der har været stor opbakning fra medlemmerne, og Jeg har kun hørt positive
tilbagemeldinger. Det er dejligt, at andre end lige BHU og bestyrelsen har lyst til at påtage sig sådanne
opgaver, vi ser frem til flere tiltag i det nye år. Man er altid meget velkommen til at henvende sig til mig, hvis
man har gode idéer og mod på at påtage sig opgaven.
Kredsens afholdt igen i foråret skovtur i Kærehave Skov ved Ringsted. Det var en superhyggelig dag, hvor vi
alle på tværs af hold og interesser konkurrerede på venskabelig vis.
Afslutningen på forårssæsonen blev ikke som vanligt med en prøve, da den bagende sommerhede tog modet
fra de interesserede. Til gengæld fik vi så mulighed for at invitere alle til en anderledes udfordring, med en
forhindringsbane der bød på overraskelser for de fleste. Det er dejligt at man kan ”lokke” så mange ud af de
vante rammer, så vi kan udfordre både os selv og hundene ud over prøveprogrammerne.
Efterårssæsonen er godt overstået, dejligt at vi har fået så mange af kredsens medlemmer igennem prøver i
år. Det er altid tydeligt, når der trænes intenst imod mål, og stemningen op til prøverne er selvfølgelig altid
lidt anspændt, men det er en stor glæde at se, hvordan alle hjælpes ad og hepper på hinanden. På
prøvedagene er der altid stor opbakning, det ved Jeg at deltagerne sætter stor pris på.
Stor tak herfra til de mange engagerede trænere, der uge efter uge vælger at bruge tid på at hjælpe til. Og en
bøn: Vi har altid brug for nye, friske kræfter, så hvis man har interessen for at blive træner på et hold, må
man meget gerne henvende sig.
Til sidst tak til Heidi, der i 2018 er blevet medlem i BHU og allerede har været til stor hjælp!

Anette Krogsgaard, formand for BHU Kreds 84

