
Dansk Kennel Klub Kreds 2

Generalforsamling 3. oktober 2013.

Bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Bestyrelsens arbejde.

Vi har i årets løb afholdt 3 egentlige bestyrelsesmøder. På årets første møde meddelte Birgit-
te, at hun af personlige grunde ønskede at udtræde af bestyrelsen. Alice indtrådte som 1. 
suppleant. På årets 3. møde meddelte Ole, at han af personlige grunde ikke ønskede at 
genopstille til generalforsamlingen. Selve arbejdet har ellers 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. 

Ringtræning i Bjæverskov og Tornemark er stoppet. Til gengæld har Susanne startet ring-
træning i Vrangstrup mellem Glumsø og Ringsted, hvor der er mulighed for indendørs træ-
ning. Slagelse har også genoptaget ringtræningen.

Træningspladserne kører fint, men selvfølgelig sker der en løbende justering af tilbuddene 
på de enkelte pladser.

Slagelse træningsplads har været lidt på kollisionskurs med kommunen, som ønskede at få 
andre brugere ind på pladsen. Det mente vi ikke var hensigtsmæssigt, og for at få bedre mu-
ligheder i samarbejdet med kommunen valgte trænerne på Slagelse træningsplads at oprette 
en lokalforening, som ikke er i opposition til Kredsen, men alene skal arbejde for at bevare 
de nuværende gode lokale forhold.

I foråret holdt vi, som det snart er en tradition, fællesmøde for alle trænere. I år var det sociale 
samvær i højsædet, men der blev bestemt også snakket træning på tværs af træningspladserne.

Hjemmesiden.

Hjemmesiden vedligeholdes fortsat af ekstern bistand. Stort set alle aktiviteter beskrives på 
vores egen hjemmeside, så behøver man ikke 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  med til at antallet af besøgende på vores side er pænt, 
og dermed kommer der et behov for jævnlig opdatering.

Både træningspladsen i Ringsted og i Slagelse har i årets løb oprettet egen hjemmeside. Det 
er selvfølgelig sket for at give en bedre information til kursisterne, men ikke mindst for at 
tage konkurrencen op med private træningspladser i området. Der arbejdes på at få begge 

Side 1 af 3 Bestyrelsens beretning - generalforsamling 2013



hjemmesider til at komme højt op på listen ved søgning med de almindeligste søgeord, hvis 
man leder efter forskellige hundeaktiviteter i lokalområderne.

Der efterlyses jævnligt dagsaktuelt indhold og et mere indbydende layout på kredsens hjem-
meside fra kredsens medlemmer. Det første er en kritik, som bestyrelsen må tage på sin kap-
pe og gøre bedre fremover. Layoutet er et emne, som kredsbestyrelsen vil tage op med web-
master.

DKK har lavet et nyt koncept, hvor kredsene kan købe en hjemmeside, som layoutmæssigt 
ligger tæt op af DKK's. Der er mulighed for mange fælles faciliteter, men prisen er, synes vi 
i bestyrelsen, ret høj i forhold til den hjemmeside, som vi selv står for. Derfor har vi valgt at 
sige nej tak til tilbuddet.

Uddannelse.

Vi har siden sidste generalforsamling fået to nye hvalpe/grund-instruktører og en rallyin-
struktør. Tillykke til alle, som har gennemført uddannelser. Men vi ligger ikke på den lade 
side, forstået på den måde, at der stadig starter nye elever. I skrivende stund har vi en 
hvalpe-grundelev og en som venter på at komme i gang som AG elev.

Alle instruktører har fået tilbudt efteruddannelse. Et tilbud, som 15 valgte at tage imod. Om 
1½ uge sender vi et par stykker af sted på en længe ventet ringtræneruddannelse. Der er også 
kurser som hvalpe/grund-, rally- og kørekortinstruktør på vej.

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.

Kredsen har i foråret afholdt rally prøve, hvor alle pladser blev booket inden tilmeldingsfri-
sten udløb. Et succesfuldt arrangement, som givet vil blive gentaget.

Senest har kredsen i september arrangeret to matcher og en ”Før du køber hund” stand på 
Store Hestedag  på Roskilde Dyrskueplads.

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

Vig træningsplads har arrangeret en dyrlægeaften. Ringsted pladsen har afholdt 2 workshops 
"Timing & forstærkning" og "Shaping" med god deltagelse. Begge arrangementer var natur-
ligvis åbne for alle kredsens medlemmer.

Bestyrelsen har deltaget i 4 centrale DKK møder. Der blev afholdt et kredsmøde i novem-
ber. Vi deltog i formandsmøde i januar. I marts var der ordinært repræsentantskabsmøde og 
endelig et kredsmøde i juni.

På repræsentantskabsmødet blev en vedtægtsændring vedtaget med stort flertal. Herefter kan 
kredsbestyrelsen i lighed med specialklubbernes bestyrelser til dele medlemmer advarsler og 
misbilligelser. Det var en beslutning, som vi stemte imod.

Fremtiden.
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Bestyrelsen ønsker at fortsætte med de efterhånden mange forskellige aktiviteter. Det være 
sig skuer, matcher, medlemsaftener, gåture og prøver, men ikke mindst det daglige arbejde 
på de enkelte træningspladser. Der er tale om et aktivitetsniveau, som er højere end for få år 
siden, og hvis der bliver mulighed for det, ser vi gerne udvidelser med f.eks. flere trænings-
pladser. Et mål, som har stået på ønskelisten gennem flere år, som endnu ikke er realiseret, 
men et mål som er realistisk og nærmere end tidligere.

Afslutning.

Bestyrelsen vil 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 medarbejdere.

På bestyrelsens vegne - Ole Søager
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