BHU-møde 7. juni 2011 kl. 19.00 i klubben
Deltagere: Randi, Lena, Lea, Susanne Randa og Susanne Jensen.
Velkomst:
Randi bød velkommen og referatet fra 18. oktober 2010 blev gennemgået.
Randi oplyste, at der kommer et nyt prøveprogram 1. januar 2012. Randi gennemgik kort
ændringerne.
Ny BHU-formand:
Randi oplyste, at hun trækker sig som BHU-formand og overlader ”roret” til Susanne R.
Randi fortsætter i BHU indtil videre og hjælper Susanne R.
Randi fortsætter som kredsens BRK’er.
Arbejdsfordeling:
Arbejdsfordelingen blev gennemgået og tilrettet.
Køreprøver:
Randi oplyste, at der er åbnet for tilmelding.
Lena oplyste, at der er fundet en prøveleder og 2 stk. dommere (Lea og Michael). Diplomer og
gaver er der også tjek på.
Lena giver lige Erik besked om, hvor mange der kommer og hvad tid.
Prøve 14. august 2011:
Randi taler med Bent Andersen.
(Deltagere foreløbigt: Hanne, Susanne R, Rianne, Susanne J., Momse og Helle)
Afsluttende trænermøde:
Der afholdes afsluttende trænermøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 19.00.
Susanne J giver Erik besked på, at han skal lave maden.
Forslag til holdsammensætning efterår 2011:
Randi og Susanne J. holder pause, men vil dog være til rådighed som vikarer.

Lenette stopper helt som træner og Kathrine stopper som figurant.
Hanne er færdiguddannet nu.
Små hvalpe: Susanne R. og Githe (nyt føl)
Store hvalpe: Per og Dorte
B-hold: Michael og Hanne
BHP-hold: Lea og Gitte Birk
C-hold: (Dette tages op med bestyrelsen, da vi ikke har nogen figuranter)
Kredsmesterskab (19. og 20. november 2011):
Lea oplyste, at Helle Pries er dommer.
Randi anmelder prøven på hovedklubbens hjemmeside.
Der skal findes 2 stk. prøveledere, figurant og sporarealer.
Indskrivning:
Der var enighed om, at der er indskrivning den 1. august 2011 og første træning den 6. august 2011
for at vi kan tilbyde 16 træningsgange.
Eventuelt:
Susanne R. (og Randi) arbejder på et weekendkursus med Martin Knudsen, som skal tilbydes alle
kredsens medlemmere, dog mod betaling.
Natøvelse 28. oktober 2011:
Susanne J. og Randi overtaler Erik og Robert til at planlægge vores natøvelse.
Pokaler:
Lena spurgte, om vi skal fortsætte med at indkøbe så mange pokaler. Det er meget dyrt.
Der var enighed om, at BHU’s forslag er følgende:
Der påsættes emblemer på en årsplade, som opsættes i klubhuset.
Kredsmesterskabsdeltagerne skal stadig have pokaler (dog i mindre størrelse end sædvanligt).
Årets hund – kun pokal til vinderen.
Lena sørger for at indkøbe 500 patroner i løbet af sommeren.
Randi skal huske at bestille resultatlister og anmelde kredsmesterskabet.
Næste møde: 19. juli 2011 kl. 19.00 hos Susanne J, Åsager 4, 2690 Karlslunde, til mad.

Susanne J
referent

