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Generalforsamling 3. oktober 2012.

Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
Bestyrelsens arbejde.

Vi har i årets løb afholdt 4 egentlige bestyrelsesmøder. Selve arbejdet har forløbet stille og 
roligt med ekspedition af de løbende sager. Samtidig har vi bestræbt os på at udbygge og 
konsolidere igangværende arrangementer og skuer.

Træningspladserne.

Vi har som vanligt haft fokus på træningspladserne og trænerne. 

Af praktiske grunde blev ringtræningen i Sandved og Tornemark slået sammen. Vi leder ef-
ter en ringtræner, som kan overtage træningen i Bjæverskov. På grund af bortrejse er ring-
træningspladsen i Bastrup lukket foreløbig på ubestemt tid.

Træningspladserne kører fint, men selvfølgelig sker der en løbende justering af tilbuddene 
på de enkelte pladser. Det er med stor tilfredshed vi igen kan tilbyde egentlig LP-træning, 
idet Ringsted har udvidet tilbudene med LP og rally.

Sidste år stillede vi i udsigt, at der ville blive oprette en ny plads i nærheden af Holbæk. Det 
er endnu ikke lykkedes, men forhåbentlig sker det inden for en overskuelig tidshorisont.

Slagelse træningsplads har i år deltaget i ”Dyrenes Dag” i Slagelse, hvilket satte fokus på 
DKK’s tilstedeværelse i området. 

I foråret holdt vi, som det snart er en tradition, fællesmøde for alle trænere. Ud over lækker 
mad og livlig snak blev der lejlighed til prøvning af tøj, idet bestyrelsen gerne ville slå et slag 
for at synliggøre trænerne. Derfor fik alle tilbudt en T-shirt og en fleecejakke med kredslogo 
og tekst.

Hjemmesiden.

Hjemmesiden vedligeholdes fortsat af ekstern bistand. Stort set alle aktiviteter beskrives på 
vores egen hjemmeside, så man slipper for at gå omkring DKK´s hjemmeside. På DKK´s 
hjemmeside henvises der de fleste steder til kredsenes hjemmesider i stedet for at bringe op-
lysninger om kredsene direkte. Det er også med til at antallet af besøgende på vores side er 
pænt, og dermed kommer der et behov for jævnlig opdatering. Et behov, som allerede nu op-
fyldes fint.

Uddannelse.

Vi har i år fået to nye hvalpe-grundinstruktører og en rallyinstruktør. Tillykke til alle, som 
har gennemført uddannelser. Men vi ligger ikke på den lade side, forstået på den måde, at 
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der stadig starter nye elever. I skrivende stund har vi to hvalpe-grundelever og en LP elev i 
Ringsted. I Slagelse er der en hvalpe-grundelev og en rallyelev.

Andre aktiviteter.

Vi har som nævnt afholdt tre skuer. Et juleskue i Køge; et i foråret i Stestrup og et i sommer 
i Sandved. Tak til alle ud over de faste tovholdere, som gav en hånd med. Skuerne gav et 
fint overskud.

Vig træningsplads har arrangeret en dyrlægeaften og Ringsted træningsplads en aften om 
førstehjælp. Begge arrangementer var naturligvis åbne for alle kredsens medlemmer.

Her i efteråret var vi vært / arrangør af et adfærds- og håndteringskursus. Et arrangement 
med 16 kursister, som forløb til alles tilfredshed. Tak til de hundeførere, som lagde hunde til 
som øvelseshunde.

Bestyrelsen har deltaget i 4 centrale DKK møder. Vi deltog i kredsmøde i november; i ek-
straordinært repræsentantskabsmøde i januar; i formandsmøde i marts og endelig i kredskon-
taktmøde for LP. På både kredsmødet i november og formandsmødet i marts blev indholdet 
og resultatet af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde ikke overraskende livligt diskute-
ret. På LP mødet blev uddannelse af instruktører og afholdelse af DM i lydighed drøftet, og 
det blev lovet, at alle uddannelser ville blive taget under lup. Også samarbejde med lignende 
klubber som for eksempel DCH og DGI blev drøftet. En eventuel overførsel af merit fra ud-
dannelse inden for disse blev om ikke lovet så dog stillet i udsigt, så overgangen kunne blive 
lidt smidigere end den er nu, hvor man skal starte helt fra bunden. 

Fremtiden.

Bestyrelsen ønsker at fortsætte med de aktiviteter og det aktivitetsniveau vi har nu, men bli-
ver det muligt ser vi gerne udvidelser med f.eks. flere træningspladser.

Afslutning.

Det er ikke særligt ofte, at enkeltmedlemmer gør sig bemærket centralt i DKK. Det kan ske, 
hvis man er så ”uheldig” at ende som kredsformand eller ligefrem stiller op til DKK's besty-
relse, men i år har ikke mindre end to af kredsens trænere gjort sig så bemærkede, at de er 
blevet tildelt DKK's hæderstegn i guld for deres store frivillige arbejde inden for AG spor-
ten! Et stort tillykke skal lyde fra bestyrelsen til Kate og Knud Schlüter.

Sidst men ikke mindst vil bestyrelsen gerne rette en stor tak til alle de ildsjæle, som i årets 
løb har trukket et større eller mindre læs for at holde hjulene i gang. Det være sig trænere, 
aspiranter og elever men også de web-ansvarlige og øvrige, der gør en indsats for Kreds 2. 
Uden dem ingen kreds! Så enkelt kan det siges. Også tak til DKK’s bestyrelse og medar-
bejdere.

På bestyrelsens vegne - Ole Søager
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