
Referat til hjemmeside/klubhus

Schæferhundeklubben kreds 55 Furesø

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 2. april 2008 hos Bjarne Oppenheuser
Tilstede: Bjarne, Jytte, Anne, Niels, Marianne, Vibe og Lisbeth (referent)

1. Valg af dirigent:

Bjarne Oppenheuser meldte sig.

2. Godkendelse af møde referat d. 3. marts 2008:

Referatet blev godkendt og underskrevet med følgende kommentarer.

Bjarne Oppenheuser har været til møde på kommunen med Jacob Hermansen.
Der er givet dispensation til kl. 16.00 til afholdelse af alle prøver den 6/4 2008.
Kommunen stiller sig velvilligt til rådighed med lån af skole til afholdelse af vores
kombiskue.
Kommunen stiller sig ligeledes velvilligt m.h.t. lån af lokaler hvis vi afholde kurser.
M.h.t. til Værløse flyvestation kommer der svar til april hvad der skal ske med
flyvepladsen. Får vi noget på flyvepladsen, bliver det fælles med andre.
De prøver der er taget på pladsen var fra et firma i Værløse. Deres planer er imidlertid
blevet aflyst. I stedet bliver der måske bygget en skole til 800 elever. Samtlige nabohuse
vil så blive eksproprieret. Vi vil dog blive hørt i en evt. høringsrunde, sammen med vores
naboer. Skal vi flytte vil kommunen være behjælpelige med nye muligheder.
Vi køber prutteposer – kommunen betaler
Bjarne fik et godt råd om at vi skal synliggøre os – det kan være alt lige fra agility
opvisning i hovedgaden, gå ”vagt” på fodboldstation til åbent hus arrangementer og
notitser i lokale blade m.m.

M.h.t. læskærmen på agilitybanen, efterlyser Niels Svendsen et prisoverslag af Stig
Christensen. Jytte Graugart og Lisbeth Pedersen snakker endvidere med Jens Laurisen,
da det kunne være et emne til arbejdsdagen.

Entreprenøren har været og set på p- pladsen, men den skal være mere tør før den kan
laves.

Målsætningerne til de forskellige hold skal tages op på trænermødet, inden de skal runde
bestyrelsen.

Niels Svendsen mangler stadig at snakke med Bente Bergqvist, om hvor længe hvalpene
kan træne på arbejdsdagen. Bestyrelsen syntes det er passende med 1 time.

Deadline på kredsbladet bør tilpasses arrangementerne i kredsen
Bladene vil fortsat lægges i kasser, men der skal label på da folk ta`r af tilfældige kasser.



M.h.t. at vi vil have sat numre foran på vores numreveste, har Lisbeth Pedersen foreslået at
man måske kunne finde et firma, der mod de måtte få deres navn på, bekostede affæren.
Vi spørger et par firmaer.

Jeanette Marker er på sagen med indkøb af hvalpe seler til C- arbejde.

3. Indkommen post:

Katalog fra pokalforum – givet til Lisbeth Pedersen

Junior DM 2008 kreds 25 – Nordfyn 30. august 2008 (opslag i klubhus)

Ungdomslejr 2008 i kreds 62 – Vallensbæk uge 28 (opslag i klubhus)

4. Suppleanternes rolle / rettigheder.

Suppleanter skal med til de møder de kan. De skal have indblik i alt, inkl. mail.
Suppleanter har ingen stemmeret.

5. Nyt fra div. udvalg.

Bestyrelsen har ingen indflydelse på, hvem udvalget vælger at arbejde sammen med i
udvalget.

6. Indlæg fra bestyrelses medlemmerne.

Jytte Graugart revidere kontaktskiltet i klubvinduet.

Bjarne Oppenheuser kontakter kommunen for at høre om de ta`r sig af bjørneklør,
ellers ta`r Niels Svendsens sig af bjørnekløerne.

Niels Svendsen og Annette Nielsen sørger for blomster både ude og inde.

Anne Dyhr Foreslå at det måske var en god ide at nye hundefører, til indskrivning, fik
en liste over hvad man forventede at få brug for af materialer.

Evt. var det en ide med et loppemarked, skulle så være i starten af ny sæson –
Marianne Oppenheuser er tovholder.

Niels Svendsen skal lave en liste over hvad vi skal bruge af maling m.m. til
arbejdsdagen den 26. april. Bjarne Oppenheuser låner en stor bil så vi kan få kørt
affald på containerpladsen.

Tavshedspligten skal overholdes. Er der sat en person på en sag, skal vedkommende
have en chance for at ordne det.

Køkkenet har bedt om lov til at købe en ny toastmaskine – hvilket er givet.

7. Kombi skue



Bjarne Oppenheuser har set på Solvangskolen. Bjarne griber fat i Lisa Haargaard, så
de kunne komme nogle stykker ud og se om det er brugbar til formålet.

8. Kredsen generelt

M.h.t. at vi skal være mere synlige, skal vi måske være mere opsøgende. Vi laver et
PR udvalg, bestående af Jytte Graugart, Lisbeth Pedersen og Jeanette Marker som er
PRK. Jytte snakker med Jeanette.
Måske var det en ide at undersøge med fonde.

9. Repræsentantskabsmøde.

Bjarne Oppenheuser har deltaget i Repræsentantskabsmøde i Odense.
Hovedbestyrelsen har fået ny formand: Peter Larsen og ny næstformand: Kim
Christoffersen.

10. Næste møde.

Hos Niels Svendsen. kl. 18.30.

-------------------mødet sluttede i god ro og orden kl. 22.00--------------------


