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DATO 4. august 2021 

STED Chr. VI's Overdrevskro 

DELTAGERE Steen Andersen, Joanne Colding Pedersen, Josefine Sachs, Erik Daniel-
sen, Rikke Christophersen Bent Blom, Louise Østengaard, Jesper Jo-
hansen og Karin Nielsen (Ref.) 

FRAVÆRENDE Karina Andersen og Bent Blom 

 

1.  Velkommen til ny næstformand og kredskasserer 

• Josefine og Joanne præsenterede sig selv og det samme gjorde den 
øvrige bestyrelse overfor de 2 nye medlemmer.  

 

2.  Nyt fra formanden 
 

• A/E konkurrence  
▪ Datoer for SM i A, E og C-klassen kolliderer lidt i 2021, 

og det kan betyde at Herfølge vil komme til at mangle 
hjælpere til C/E den 5.september fordi dem, som plejer 
at hjælpe med dagen i forvejen, er i Helsingør til SM i A-
klassen. Ligeledes kan det betyde at en DM-deltagelse 
kan blive spoleret.  Der arbejdes på at finde en løsning.  

 

• Agria-logo på hjemmesiden 
Louise arbejder på at finde en løsning så Agrias logo kommer til at 
være på kredsens hjemmeside.   

 

• Uddannelse 
Uddannelsesudvalget har ingen formand p.t idet det ikke lykkedes at 
finde en afløser for Anette på instruktørsamlingen. Steen varetager ud-
valgets opgaver indtil videre og Anette har overdraget alt til Steen.  
Vi havde en snak om hvordan vi fremadrettet kan finde en formand for 
udvalget.  
 
Afregning for deltagere på kursus skal fremover rapporteres til kreds-
kasseren direkte fra den afholdende lokalforening.  
 

• Orientering om personsag 
Der har været indrapporteret en personsag Steen har været i kontakt 
med lokalforeningen og sagen er lukket.  
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• Hoopers 
Uddannelsen starter i 2022 og vil ligge under agilityudvalget 

 
Nyt fra udvalgene 
 

• IGP 
 

➢ Helsingør afholder en prøve i IGP3 og sporhunde den 5. sep-
tember og der kommer et seminar for B og C-arbejdet i Slagelse 
den 18. og 19 september.  

 

• Konkurrenceudvalg 
 

➢ Der skal strammes op omkring overholdelse af deadlines og 
kommandoveje.  Oplæg kommer på septembermødet  

 

• Rally 
 

➢ Landsudvalget vil gerne have et medlem fra Sjælland og det er 
lykkedes at få Flemming Møller Nielsen til at tage den ledige 
plads. Flemming indtræder også som medlem af kredsens rally-
udvalg.  

 
➢ Der er stadig ikke så mange dommere til rally, men man vil for-

søge at få 2 dommere til nogle konkurrencer.  
 

 

• Dommerudvalg 
 

➢ Der er meget snart både dommerprøve og dommerseminar.  
 

 

3.  Septembermødet 
 

• Septembermødet afholdes den 29. september kl. 18.00.Karin laver op-
læg til dagsorden og indkaldelse. 

 
4.  Løbende mailkorrespondance 

 

• Der er/laves en ’kreds6’ mailadresse til alle i kredsbestyrelsen .Louise 
er på opgaven.  

 

• Kommer der henvendelse udefra skal de drøftes med alle inden de be-
svares.  
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5.  Initiativfonden 
 

• Steen er kredsens repræsentant i Initiativfonden.  
 

 Mødekalender  
 

• Bestyrelsesmøder: 27.10.2021 og 12.01.2022 
                                     Måske et ekstra 02.02.2022 hvis der er behov 
 

• Kredsgeneralforsamling:   09.02.2022 
 

Alle møder vil fremover starte kl. 18.00 
 

6.  Landsmødet 22. august 

• Steen spurgte hvem der deltager.   
➢ Karin deltager som lokalforeningsformand og Bent er der også i 

forbindelse med sin post i agilityudvalget.  
 

7.  Orienteringer og vedtægter 
 

• Der kommer løbende ændringer til især orienteringer fra landsudval-
gene. De kommer oftest i nyhedsbreve. Vi diskuterede hvordan vi kan 
få disse videreformidlet i Kredsen, og Louise vil se på om vi kan få dem 
videre via kredsens Klubmodul side.  

•  

8.  Eventuelt 

• Josefine skal have samme rettigheder i kredsens Klubmodul som Erik 
har haft.  

• Erik er stadig med på sidelinjen og får også indbydelser til bestyrelses-
møder, og kan deltage hvis han har tid, lyst og lejlighed til det.  

• Konkurrenceudvalget står for alle pokaler i forbindelse med SM, uanset 
hvilket program der er tale om.  
 

 


