Referat til klubhus/hjemmeside

Schæferhundeklubben kreds 55 Furesø
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 3. marts 2008 hos Bjarne Oppenheuser
Tilstede: Bjarne, Jytte, Anne, Niels, Marianne, Vibe og Lisbeth (referent)
1. Kommentarer til referatet den 6. februar 2008.03.07
Referatet blev godkendt og underskrevet med følgende kommentarer.
Bjarne Oppenheuser er ved at forberede sig til møde med kommunen ved at gennemgå
samtlige papirer som han overtog efter Jeanette Marker.
Udvalget har besluttet at deres telefonpenge skal bruges til hjælp til en spiseaften for udvalget.
(telefonopkaldene vil så ske for egen regning)
Dorthe Sørensen er ved at få styr på skyldnerne i den sorte bog.
Det er Lisa Haargaards opgave at sammensætte en styringsgruppe til skuet den 29. juni 2008
Vibe Lenthe vil spørge Dorthe Sørensen om hun vil stå for køkkenopgaverne til skuet.
Referatet fra generalforsamlingen er godkendt og underskrevet.
Jytte Graugart er i gang med at inddrage klubnøgler fra ikke aktuelle brugere – mangler stadig
nogle stykker.
Der har atter været indbrud i klubhuset. Denne gang er der ikke taget noget.
Slik, drikkevarer og andre ting af betydning bliver sat ud i containeren.
Vi ser tiden an med hensyn til plader eller lignende til vinduerne. Det kan være at indbruddene
stopper nu hvor der ikke rigtigt er noget at stjæle.
Pengeskab til pistol er ophængt – har fået ny kode som gives til trænere og figuranter.
Hvis der er behov, så vil der blive ophængt et pengeskab til byttepenge.
Der skal laves en jernramme rundt om toiletdøren. Niels Svendsen snakker med Kenneth.
Anne Dyhr har skrevet til figuranterne i slutningen af 2007 for at få en tilbagemelding af hvad
de har af C-udstyr.
Henning Karlsen er blevet bedt om at kontakte Anne Dyhr hvis der er behov for større indkøb
af C-udstyr.
Martin van der Watt aflever sine ”bukser”
Tina Vibeke Rasmussen gør opmærksom på at på hovedklubbens hjemmeside, unde logo, står
stadig den gamle bestyrelse opført – Bjarne tager kontakt med hovedklubbens IT afdeling.
Arbejdsfordelingen i bestyrelsen gemmes til næste møde.

Alle bestyrelsesmedlemmerne har skrevet et indlæg til kredsbladet om dem selv.
2. Indkommen post / alle
Mail fra Stig Christensen som spørger om det er muligt at lave en mobil læskærm over ved
agility banen. Niels Svendsen snakker med Stig.
3. Nyt fra kredsen / Bjarne
Linda Wind og Kim Dich har en tjeneste til gode hos en entreprenør. Denne tjeneste har de
valgt at lade kreds 55 komme til gode i form af en ”oprivning” af p-pladsen.
Tak til Linda og Kim.
4. Nyt fra kredsudvalget.
Udvalget spørger om vi kunne sætte et skilt på lågen ind til pladsen med hvilke tider vi har
pladsen og hvornår den er offentlig.
Svar: Bestyrelsen syntes ikke det er en god ide, da de er bange for at vi på den måde gør
mere opmærksom på at den er offentlig, og dermed får endnu flere hundelufter end vi har nu.
Udvalget foreslår at generalforsamlingen blev med spisning. Dette kunne måske lokke flere
med til generalforsamlingen Måske skulle kreds 55 betale for maden eller give et tilskud..
Svar: p.g.a. tidsnød og emnets aktualitet, gemmes punktet til et senere møde.
Bjarne Oppenheuser beder kommunen om dispensation til prøven den 6/4 2008
Målsætninger til de forskellige hold skal runde bestyrelsen inden de sættes på hjemmesiden.
Marianne Christensen efterlyser retningslinier for hvad der må komme ud i nyhedsbreve.
Bestyrelsen forslår at hun bruger sin sunde fornuft og udsender hvad hun kan leve med.
5. Nyt fra Kasseren / Anne
Overskuddet er p.t. kun 1400,-kr.
Fremover skal Anne Dyhr kontakte kantine personalet om deres regnskab.
Der er kommet et forslag om at man for at lette arbejdet ved indskrivning, at hver især
gør regnskab for deres egne indskrivninger, inden de blev samlet i fælles pulje.
6. Pladsudvalg / Niels.
Arbejdsdag lørdag den 26. april. Niels Svendsen er tovholder.
Niels laver en liste over arbejdsemner. Skal ligeledes gå rundt på de forskellige hold for at
få folk til at komme.
Vibe laver opslag (kommer op at hænge ca. 14 dage før), og giver Tina Rasmussen besked.
Niels skal snakke med Bente Bergqvist ang. hvor lang tid de mindste hvalpe kan træne
på arbejdsdagen.
Bjarne skal have koden til Johannes Fogh af Jeanette Marker.

7. Kredsblad
Ingen dato på deadline endnu.
Bladene vil fremover lægges i kasser med holdnavne på – så er det nemmere for trænerne
at dele dem ud.
Vibe Lenthe har lavet et indlæg til kredsbladet om støttemedlemmer
8. Køkken.
Der har været afholdt et køkken møde. Dorthe Sørensen skriver et indlæg til kredsbladet
om hvordan køkkenet i fremtiden skal ”køre”

9. Næste møde.
Onsdag den 2. april 2008 kl. 18.30 hos Bjarne Oppenheuser.
10. Div. / alle
Lisbeth Pedersen spørger om færdselstræningen skal være betalende fremover, og om vi
vil tillade deltagere fra andre kredse. Vi blev enige om fra næste færdselstræning skulle
det koste 20,-kr pr. hund pr. gang. Trænerne må selv tage stilling til om de vil lade
andre kredses medlemmer deltage. Evt. en deltagelse til færdselstræning på max 12.
Vi skal se om vi kan få sat numre foran på vores numreveste. Lisbeth Pedersen spørger
Klaus Nielsen og/eller Henning Karlsen om de har en god ide.
På forespørgsel fra Jeanette Marker og Per Jørgensen vil der blive indkøbt små seler til
hvalpe når de laver C-arbejde. De to seler kan sælges de andre to kan gå på omgang til Ctræningen om lørdagen.
Niels beder Jeanette Marker købe 4 stk.
En hundefører har måtte erkende at hun har meldt sig til flere hold end hun kunne magte.
Hun vil få 200,-kr tilbage.
Marianne og Bjarne Oppenheuser har givet en sponsorat på 1.og 2. sæson med
1500,-kr i hver sæson. Det er til en træner/figurant sodavand, øl eller kaffe. (1 øl eller vand
eller 3 kopper kaffe) Der er lavet en speciel navneliste til afkrydsning.
Tak til Marianne og Bjarne.

-------------------------mødet sluttede i god ro og orden kl. 22.30-------------------

