Referat af bestyrelsesmøde d. 28.05.08 hos Niels Svendsen.
Tilstede: Lisbeth, Jytte, Anne, Niels og Vibe (Referent).
Schæferhundeklubben for Danmark kreds 55.
1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Referatet blev underskrevet og godkendt med en enkelt kommentar. Martin Van der Watt
mangler fortsat at aflevere sine C-bukser. Anne arbejder videre på sagen.
2. Indkommen post.
Kredsblade fra kreds 22 og 30. Indkaldelse til planlægningsmøde i LD1. Vibe taler med
Tina D. Ungdomslejr info., Klage fra beboer i Birkerød gågade ang. glammen fra vores
hunde til fam. og færdselstræning. Marianne har taget sig af klagen og vi har tilladelse.
Forslag ang. Veste til kredsens medlemmer. Vi hænger opslag op og ser hvor mange der er
interesseret og tager den så derfra. Mail fra Tina D. ang. priser på hjemmeside og
domænenavn. Lisbeth tale med Tina D. Vi er rigtige glade for vores nuværende hjemmeside
samt webmaster, som gør et fantastisk arbejde. Mail fra medlem ang. et ekstra Begynder Bhold. Lisbeth har svaret og det bliver taget op på næste udvalgsmøde.
3. Nyt fra formanden/Lisbeth
Målsætningerne blev gennemgået. Bestyrelsen har en kommentar til gæstetræning, som
tages med til næste udvalgsmøde. Prisstigninger på prøver fra 01.07.08. Er udsendt.
Vi mangler, at få rettet under logoet på Schæferhundens hjemmeside. Lisbeth kontakter IT
afdelingen. Lisbeth har overtaget brugervejledning fra Jeanette ang. pengeskabet. Vi vil
gerne låne det store telt ud, hvis nogen har behov. Det koster 500,-kr. i depositum. Dem der
bruger rigtig meget printerblæk pga. af kredsarbejde skal naturligvis havde det dækket.
Annette stopper desværre i kantinen efter denne sæson pga. tidsmangel til egen
hundetræning. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til, at takke Annette og hendes mor
for et fantastisk arbejde. Vi vil savne de franske Hot dogs! Annette vil gerne hjælpe til, hvis
det brænder på. Kenja vil være tilbage i kantinen til efterårssæsonen. Herligt.
4. Nyt fra Næstformanden/Jytte
Vi mangler nøgle fra Kim, som er i Thailand samt Robert. Jytte kontakter Robert.
Der skulle være styr på billeder m.m. ellers henvend Jer til Jytte.
5. Nyt fra Kasseren/Anne
Mangler lidt regnskab fra kantinen. Vi får det udsendt så snart alt er inde. Vi har besluttet, at
kørsel for kredsen til fx arbejdsdage og andre ærinder er frivillige og ikke betalt!
Vi betaler 300,- kr. til HAS 300,-kr. til ungdomslejren samt 300,- til DM.
6. Nyt fra pladsformanden/Niels.
Vi har efterlyst div. legeredskaber m.m. i kredsbladet, da vi gerne vil have lavet nogle bedre
legeforhold til alle kredsens glade børn. Niels snakker med Bjørn/Kenneth ang. ”vikar” arbejde til toiletterne. Pt har Niels dårlig ryg. Så vi må alle hjælpe til.
7. Nyt fra udvalget/Lisbeth

Der har ikke været udvalgsmøde siden sidst, men Linda Vind er blevet kredsens nye
BRK´er. Der har været træner møde, hvor vi afventer referat fra. Vi spørger udvalget om
træningsstart er d. 9/10-08?
Man kan få udstedt resultathæfte hos Lisbeth og Linda. Alle hunde der skal til prøver og/el.
skuer skal have et, når de fylder 12 måneder.
8. Kredsblad/Alle
Lisbet oplæste redaktørens målsætning for bladet op, som vi godkendte med en enkelt
kommentar. Jytte er fremover bestyrelsens kontaktperson til bladet. Ghita må selv sætte
næste deadline, men vi besluttede at blad nr. 3 skal ligge klar til indskrivningen.
9. Kantine/Alle
Dorthe gør et rigtig godt arbejde som tovholder. Men der måtte gerne være flere medlemmer
der hjalp til en gang imellem. Som før nævnt stopper Annette og Kenja overtager for
efterårssæsonen. Anne er kontakt til Kantinen.
10. Arbejdsfordeling/Vibe
Vi gennemgik arbejdsfordelingen i bestyrelsen endnu engang. Vibe prioriterede, hvor vigtigt
det er, at alle der sidder i udvalg i kredsen skal være loyale og overholde tavshedspligten.
Der ud over aftalte vi, at Lisbeth og Jytte arrangere et møde med kommunen, så hurtigt som
muligt for, at præsentere sig og tage pruttepose/stativ/græsslåning med som spørgsmål.
Er sket efterfølgende og stemningen var positiv.
11. Skue/Alle
Anne har sendt regnskab til Lisa. Der skulle være styr på. Annette og Niels er tovholdere for
indkøb, så det ikke tager overhånd. Dorthe er med i baggrunden. Køkken + Lisa med evt.
flere skal snart ud og se på forholdene. Vi er alle løbende kontakter personer.
12. Næste møde
Hos Anne, Grønnevej ?, Virum den 6.august 2008 kl. 18.30
Der ud over holde vi ”plads-møder” og telefonmøder.
13. Evt..
Vi talte om græsslåningen, som vi synes ikke er så god til de penge. Niels indhenter et tilbud
på en lille havetraktor, så vi selv kan slå det. Niels vil godt stå for det, hvis det bliver
eventuelt!
Tak for et godt møde, som sluttede kl.21.45, Ref. Vibe

