Referat af bestyrelsesmøde d. 06.08.08 hos Anne Dyhr.
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
2. Indkommen post.
Der er kommet takkebrev fra ungdomsudvalget. Det bliver hængt op i klubhuset. Tilbud om
træner-lederakadami i Furesø kommune. Vi takker nej, da det primært er for sportsklubber.
Hovedklubben har givet grønt for vores FP træning i Birkerød gågade, da vi har alle
tilladelser. Mail fra Tina D. ang. hundemassørkursus. Lisbeth svare Tina, så der kan komme
et ”Se interessen”- opslag op i klubhuset.
3. Nyt fra formanden/Lisbeth
Vi fortsætter med trænervand øl/vand. Flaget er kommet op og hænge igen. Annette har fået
grønt lys til, at købe vellignende kunstige blomster til klubhuset. Der var 67 til
indskrivningen. Ingen pladskort udskrevet endnu.
4. Nyt fra Næstformanden/Jytte
Alle nøgler er ok. Der er udleveret 32 stk. Jytte og Lisbeth har lavet et indslag til
Hovedklubbens blad omhandlende agility. Jytte har endtil nu mødt 8 forskellige kamphunde
uden snor på pladsen. Lisbeth gør kommunen opmærksom på dette, så vi måske kan
forhindre evt. ulykker!
5. Nyt fra Kasseren/Anne
Mangler stadigvæk regnskab fra kantinen. Vi gennemgik det foreløbige regnskab og det ser
ok ud. Regnskab for skuet er endnu ikke færdigt. Der mangler betaling for 2 kenneler samt
annoncer.
Anne og Dorthe tager en snak ang. køkkenet i klubhuset da indtjeningen gerne må være lidt
større! Der må IKKE drikkes egne drikkevare i kredsen!
Fremover gennemgår vi regnskabet til møderne.
Vi afventer den nye arbejdsfordeling!
Anne har fået fat i Martin V.D.W. Han sender bukserne eller aflevere dem hos Lone, som
også bor i Hvidovre.
6. Nyt fra pladsformanden/Niels.
Niels er ved, at rydde op i containeren. Niels har en STOR BØN til figuranterne om, at
hænge div. udstyr ind i metalskabene!!! Tak. ALLE andre bedes sætte samtlige ting på
deres rette pladser efter brug!
Niels Jørgen (købmanden) fortsætter med den fremragende græsslåning. Anne skriver mail
til Flemming Andersen ang. vores beslutning pt. Så vi evt. kan vende tilbage.
7. Nyt fra udvalget/Lisbeth
Vi mangler desværre træner til ABC/BHP-holdet, da aftalen med Michael Nielsen gik i
vasken. Lige nu er Robert i tænkeboks. Udvalget har også svaret Kai ang. to Beg.B-hold,
som ikke kan lade sig gøre.

8. Kredsblad/Alle
Deadlinen er udsat en måned. Den lyder 15/10-2008. Der er fint med stof. Stoffet ang. skuet
bliver også sendt til hovedklubben.
Jacob Hermansen fra kommunen, hovedklubben og omkringliggende dyrlæger skal have
kredsbladet fremover.
9. Kantine/Alle
Dorthe gør et rigtig godt stykke arbejde som tovholder og vi er meget ked af, at hun ønsker
en afløser. Ghita tager en snak med Dorthe ang. en annonce til kredsbladet. Mail fra Dorthe
ang. slik-tilbud. Vi besluttede, at sælge det overskydende slik fra skuet til tilbudspris, så det
ikke ligger og bliver kedeligt.
10. Arbejdsfordeling,mails /Vibe
Vibe efterlyste den nye arbejdsfordeling. Den er på trapperne. Alle i bestyrelsen skal huske,
at læse deres mail samt give et tegn på, at mailen er læst.
11. EVT..
Vi talte nyt logo. Jytte kigger efter evt. løsninger.
12. Næste møde
Den 27/10-2008 kl. 18.30 hos Jytte.
Der ud over afholder vi plads/telefon-møder.
Tak for et godt møde, som sluttede kl.22.45, Ref. Vibe

