Beretning 2020.
Kære alle.
Det har på mange måder været et mærkeligt år. Først blev vi bekendt med Covid
19 og derefter valgte den siddende bestyrelse i kreds 6, at trække sig. I øvrigt
uden sammenligning. Kredsen blev overgivet for en periode til hovedklubben
(Schæferhundeklubben For Danmark) og lukket ned.
En del af kredsens medlemmer incl mig selv gik i tænkeboks. Efter flere
forespørgsler indvilligede jeg i, at blive den nye formand/kvinde (i disse tider).
Det var ikke nogen nem beslutning, da jeg lige havde fået konstateret
modermærkekræft og skulle/skal i efterbehandling i et år. Det var ikke det med,
at være formand der virkede skræmmende, da jeg har været formand i en anden
kreds og siddet i diverse udvalg stort set, siden jeg startede i schæferhundeverdenen for over 30 år siden. Men mere det om overskuddet pt var der.
Flere meldte sig under faneren og betroede mig fuld opbakning og stor
forståelse for, at jeg ikke kunne give mig 100 procent og tiltro til, at jeg er/var
synlig i det omfang jeg orker/orkede.
Den 29. juni 2020 afholdte vi ekstraordinær generalforsamling, indkaldt af
hovedklubben/hovedbestyrelsen og den nye bestyrelse blev valgt ind.
Vi har afholdt et par bestyrelsesmøder, der har været BHU/AU- møder samt
trænermøder.
Siden da må jeg sige har der været fuld fart på, og jeg har haft et fantastisk
bagland der har ydet et enormt arbejde i og for kredsen. Det er så fantastisk, at
mærke hvordan medlemmerne vil kredsen og udretter en masse frivilligt
arbejde, så vi hurtigt for sat gang i vores projekter og lavet dem færdige.
Først og fremmest har vi fået div. sprit- dispensere og papirhåndklæder i og ved
klubhuset.
Vi har indkøbt ny tyveri sikret, forhåbentlig, container og ny græsslåmaskine.
Vi solgte den gl container samt traktor
Vi har fået ekstra lys op på banen i Lunden.
Nye spot er købt, så vi kan få lys på P- plads ved Lunden og foran klubhuset.

Der ud over har vi fået et sponsorat fra FOG på 20.000,-kr til et længe ønsket
læskur i Lunden.
Vi har desuden søgt hjælpepakke hos DGI/DIF.
Vi har haft et par arbejdsdage og lidt ad hoc, da vi naturligvis vil have vores
dejlige omgivelser, så optimale som muligt. Hvilket kun kan være i vores alles
interesse. Kredsens arbejdsdage er samtidig en god og anderledes måde, at lære
sine klubkammerater at kende på. Om du kan hjælpe en time eller fem er helt
underordnet, dine hænder vil vi altid være taknemmelige for.
Vi har afholdt 3 prøvedage hvoraf den ene var UHP samt 2 avlskåringer.
Vi har haft en herlig Bakketur med vores venskabsskabs- kreds, kreds 3 –
Ballerup. Vi håber på flere fælles arrangementer i fremtiden.
Opdrætterne har haft et par kuld i årets løb, hvor flere af hvalpekøberen er
startet op i kredsen. Tak fordi I henviser;)
Haus Qira 2 kuld
Kennel Normanner 2 kuld
Kennel Thomsebo 2 kuld
Kennel Harmonien 1 kuld
Kennel Team Thomsebo 1 kuld
Så selvom denne beretning kun omfatter ca. 5 måneder og med Covid- 19 ved
vores side synes jeg virkelig, at vi har formået meget og på en ansvarlig måde.
Vi har 4 medlemmer der skal modtage årsnåle (medlemsskabs) fra vores
hovedklub,
Schæferhundeklubben For Danmark.
Jørgen Krogh Petersen 10 år
Karina Hansen 25 år
Preben Kozuch 25 år
Bill Ø. Rasmussen 25 år
Stort tillykke og tak for jeres støtte.

Til sidst vil jeg takke ALLE der gør et fantastisk frivilligt arbejde for kredsen.
Om det er som træner, figurant, udvalgsmedlem, pladsmand/kvinde,
græsslåningsmand/kvinde, køkkenmutter(e), rengøringskone(r), fotograf,
tavleføre, opsætningspersonale, prøveledere, Caniva- haj, webmaster, FB- haj
osv. osv.
Vi vil altid have et behov for frivillige, så går du rundt med en lille trænerdrøm,
græsslåningsmedhjælper el. andet i maven, så kontakt endelig en fra bestyrelsen
eller BHU (Brugshundeudvalget).
Det skal da også lige nævnes, at vores kaffeordning køre på skinner, så vi fortsat
kan have gratis kaffe. Tak for det ;)
Tak for jer og tak for godt samarbejde i og omkring kredsen jeg håber, at vi nu
går lysere tider i møde og det gode samarbejde vil fortsætte i 2021.
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