Referat til klubhus/hjemmeside
Schæferhundeklubben kreds 55 Furesø
Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 6. februar 2008 hos Lisbeth.
Tilstede: Bjarne, Jytte, Anne, Niels, Jeanette, Marianne O, Vibe og Lisbeth (referent)
Der blev budt velkommen til Bjarne Oppenheuser, Niels Svendsen, Marianne Oppenheuser og Vibe Lenthe.
Der blev mindet om at tavshedspligten skal respekteres.
Den afgående formand, Jeanette Marker var inviteret med til det første bestyrelses møde med de nye medlemmer, for at overdrage
"historik" og igangværende "sager"
og for at undgå at aktuelle sager gik tabt ved overdragelsen. En stor tak til Jeanette Marker for at gøre overgangen så gnidningsløs som
muligt.

1.

Kommentarer til referatet den 16. januar 2008.
Referatet blev godkendt og underskrevet med følgende kommentarer.
Bjarne Oppenheuser vil bede kommunen om et møde, hvor han udover at præsentere sig
som den nye formand. Vil undersøge reglerne for ungdomsmedlemmerne, og spørge
ind til planerne med vores fremtidige eksistens. Vil også høre om muligheden for tilskud
til vedligeholdelse, elektricitet, græsslåning m.m.. P-pladsen er også i meget dårlig stand
med store huller. Overfladen trænger til at blive kradset op – måske også et punkt
kommunen kunne være behjælpelige med.
Kredsudvalget vil tage det op på et udvalgsmødet hvordan telefonpengene skal fordeles.

Bestyrelsen har valgt ikke at benytte hvalpebeviser i praksis. For at ingen skal være i tvivl
vil bestyrelsen sætte et indlæg i kredsbladet. Lisbeth Pedersen skriver indlæg.

Annoncerne i kredsbladet er steget til 500,-kr fra årsskiftet. Fremover skal der gives
besked om dette til annoncørerne før prisstigningen træder i kraft, så de kan vælge om de
vil fortsætte.
Hvem skal dele kredsblade ud? Vibe Lenthe foreslår at vi deler bladene op i kasser til
hvert hold. Det er så trænernes ansvar at få delt ud til egne hold. Jytte Graugart er
tovholder og aftaler med Ghita S. Nielsen om forløbet.
Deadline for kredsblad er 22/2 2008.
Fastelavnsarrangementet gav et underskud på ca. 420,-kr. Der skal fremover laves et
regnskab. Gælder alle arrangementer.
Der skal mere styr på hvordan den sorte bog forvaltes. Vi skal blive bedre til at kræve
gæld ind – og bedre til at betale. Anne Dyhr laver indlæg til kredsblad.
Til det kommende skue den 29. juni, foreslår bestyrelsen at der i den nærmeste fremtid
sammensættes en styringsgruppe til planlægning.
Marianne Oppenheuser og Lisbeth Pedersen tager det op på et udvalgsmøde, så der kan
komme nogle navne på.
Tovholder til køkken: Dorthe Sørensen har nævnt at hun var interesseret. Dette vil
bestyrelsen takke ja tak til. Vibe tjekker om Dorthe stadig vil.
Tilføjelse: Dorthe Sørensen har efterfølgende sagt ja til at være tovholder.
Tovholder til materialer: Jeanette Marker.
Der blev kun solgt 1 T-shirt ud af restlageret på 5, til indskrivningen.
2.

Indkommen post:
post fra Nordea givet til Anne Dyhr.
Fuldmagten til Nordea og Den Danske Bank skal overgå til Bjarne Oppenheuser. Det ordner Bjarne Oppenheuser og Jeannette Marker så snart
referatet fra generalforsamlingen er godkendt og underskrevet.

3. Diverse:
Bestyrelsen har besluttet at referater fra kommende bestyrelsesmøder, vil være at finde på hjemmesiden og i klubhus.

Der var 68 til indskrivning lørdag den 2. februar 2008

Der har atter været indbrud. De er kommet ind ved at brække køkkenvinduet op.
Alt slikket var væk, og samtlige bøtter var smidt på pladsen.
Da gitter vil være en meget kostbar affære undersøger Bjarne Oppenheuser prisen på bolte og plader m.m.
Bjarne Oppenheuser køber et pengeskab (koster ca. 150,-/200,-kr) til ophængning i containeren.
Niels Svendsen finder en løsning så toiletdøren komme bag lås og slå igen.
Vil ligeledes lave væggen bag køkkendøren, der blev ødelagt da pengeskabet under et tidligere indbrud blev brækket ned.

Tina Vibeke Rasmussen skal stå som kontaktperson efter Lisa Haargaard.
Arbejdsfordelingen i bestyrelsen blev gennemgået og justeret – skal tages op til næste møde.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal skrive et indlæg til kredsbladet, hvor de fortæller lidt om hvem de er. Dette er i stedet for kredsbladets ”profil”
Af hygiejniske årsager skal alt slik været pakket ind fremover.
Jeanette har sendt en mail til hovedklubben med forslag om at sætte medlemsnummeret på kvitteringen.
Fra den 1/3 2008 skal ens medlemsnummer på hoved- eller specialklub
oplyses ved prøvedeltagelse.
Næste møde: 3. marts 2008 kl. 18.30 hos Bjarne. Nygårdsterrasserne 275 D 3520 Farum.

---------------------------mødet sluttede i god ro og orden kl. 22.15-----------------------------

