Kredsudvalgsreferat fra den 25.11.17
Tilstede var: Helen, Tony, Britta og Louise.
Afbud: Henriette.

Velkomst ved formand Britta.
Helen orienterer om BHR indtil nu.
Næste mødedato vil fremadrettet blive aftalt.
Dagsordenen vil fremadrettet blive udfærdiget og sendt ud inden næste møde.
Møder ville med fordel kunne blive lagt i forbindelse med stævner.
Tony gjorde det klart, at udvalget har brug for et formål, og her kom der nogle ideer på bordet:
Resultatet blev følgende:
Rekruttering af nye medlemmer.
Hvordan fast holder vi medlemmerne?
Bygge bro mellem de forskellige kredse til hovedklubben.
Andre overvejelser til formål blev diskuteret, og kan nemt implementeres.
Hvem skal vi ramme?
Hvordan kommer vi i mål?
Hvorfor er der brug for et udvalg?
Og når vi har været i gang et stykke tid: Har vi nået målet?
Styrke kredsene i deres dagligdag.
Schæferhundeklubben kendt som et sted man kan træne hund.
Synliggørelse af schæferhundeklubben.
Få vendt negativiteten omkring schæferhunden.
Hvad påtænker vi at lave i fremtiden?
Hvem er vi, og hvad laver vi?
Vi skal have gjort det klart, at vi er til for kredsene, også selvom vi er spredt
geografisk.
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Det blev besluttet, at repræsentanter fra udvalget over en 2-årig periode skal ud til kredsene og
fortælle om udvalgets funktion og hvad udvalget kan være behjælpelig med. Repræsentanten kan
derefter tage ideer med tilbage, som kan udvikles på.
Det skal trykkes i vores blad og sendes ud til kredsene hvem vi er og hvad vi kan bruges til.
Med tiden kan vi i samarbejde med Landsdelene om workshops indenfor rally, agility og nosework.
Vi skal på jagt efter et nyt medlem af udvalget, da vi nemt kan blive for få til et møde.
Der vil inden besøget blive sendt en e-mail til formanden i hver klub med følgende spørgsmål, som
ligeledes vil blive trykt i schæferhundebladet:

Hvordan går det i kredsen? (Overskrift)
Hvad gør I for at fastholde og erhverve medlemmer?
Hvor ser I jer selv i fremtiden?
Hvordan oplever I samarbejdet mellem de andre kredse?
Hvordan er jeres træner- og figurantsituation?
Hvordan oplever I samarbejdet med HB?

Spørgsmålene samt kredsudvalgets formål vil blive trykt i Schæferhundebladet, så vi kan skabe
noget opmærksomhed omkring udvalget. Udkast er på side 3.
Vi skal have fundet ud af hvad kredsene tilbyder af hold. Disse skal sendes til opdrættere.
Kredsudvalget kommer til at arbejde i tæt samarbejde med de andre udvalg.
Vi mødes næste gang lørdag d. 03.02.18 kl. 10.00.
Forslag til dagsorden skal være Louise i hænde senest d. 21.01.18 og sendes ud senest d. 26.01.18.
Der blev holdt god ro og orden.
Mødet hæves.

Britta Kammersgård, formand
Louise Hooge, referent
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KREDSUDVALGET
-

Vi er til for kredsene

Kredsudvalgets fornemmeste opgave er at hjælpe kredsene med rekruttering af nye medlemmer,
fastholdelse af de nuværende og brobygning mellem kredsene og hovedklubben. Vi vil synliggøre
Schæferhundeklubben mere, skabe bedre vilkår for bredden i vores kredse, og vi er naturligvis
åbne for nye tiltag, der kan være med til at styrke kredsene.

På vegne af Kredsudvalget
Britta Kammersgård, formand

Hvordan går det i kredsen?
Hvad gør I for at fastholde og erhverve medlemmer?
Hvor ser I jer selv i fremtiden?
Hvordan oplever I samarbejdet mellem de andre kredse?
Hvordan er jeres træner- og figurantsituation?
Hvordan oplever I samarbejdet med HB?

Spørgsmålene vil blive tilsendt kredsformændene.
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