
Referat af bestyrelsesmøde d. 29.09.08 hos Jytte.
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.
Kr.blad for kr. 22 + 30. Kommunen har svaret på vores henvendelse ang. kamphundene. Nu
ved de besked. Vi kan opfordre HF til, at tage dem i snor, hvis vi er på pladsen samtidig.

3. Nyt fra formanden/Lisbeth
Vi tænker på emner til kredsens pris 2008 indtil næste møde. Lisbeth og co. har fuldstændigt
styr på bankoet, som bliver rigtigt ”stort” i år. Vi har efterfølgende afholdt årtiets banko
med 60 fremmødte og et overskud op 10.400,-kroner. Godt gået. Vi rettede målsætningen
til ABC/BHP-holdet til. Lisbeth går videre til udvalget. Kredsen som afholdte Danmarks
bedste BHP1-hund, var meget glade/overrasket over vores sponsorat, da de mener vi er en
”Udstillingskreds”. Der blev de snydt! Hvis der bliver afholdt ekstra prøver i kredsregi skal
formand og BRKèr informeres. Avlskåring 2009. Lisa har søgt om en avlskåring. Vi
afventer svar fra avlsrådet ang. tildelingen. Vibe tager sig af ”forarbejdet”. Marianne er
tovholder med MEGET hjælp fra de vante avlskåringsdeltagere. Bestyrelsen besluttede at
træningsgebyret stiger med 50,-kr. fra forårssæsonen 2009. Pensionister halvpris.
Begrundelse: Græsslåning, materialer, diverse indkøb m.v. er steget kraftigt den seneste tid.

4. Nyt fra Næstformanden/Jytte
Kredsens nye logo er på vej. Jytte havde indhentet fornuftige priser på logoet i farver. Vi
blev enige om, at indhente tilbud på sort/hvid også. Vi vil gerne købe 50/50, da
medlemmerne skal have mulighed for, at vælge. Mål: Logoet ligger klar til salg til
generalforsamlingen og derefter indskrivningen 2009. Jytte opdaterer den sorte håndbog,
som står i klubhuset. Jytte har hørt ler-grus skulle kunne gøre vores P-plads jævn og tør.
Niels undersøger mulighederne.

5. Nyt fra Kasseren/Anne
Regnskabet for skuet blev gennemgået. Det gav 3611,05,- kroner i overskud! Det er vi
meget tilfredse med, da sidste skue gav 500,-kroner i underskud. Yes!
Kredsens regnskab blev gennemgået og det ser rigtig fornuftigt ud. Anne kontakter Michael
(Fig.) for, at høre om han kommer i kredsen mere. Gør han ikke det, skal han afleverer sine
fig. bukser. Vi er pt. Danmarks største kreds med 172 medlemmer i schæferklubben for
Danmark, hvoraf de 109 er tilmeldt træning. Flot-flot!

6. Nyt fra pladsformanden/Niels.
Da wcèrne skal holdes pæne er Vibe blevet kontaktkvinde til Niels. Niels tømmer selv el.
kontakter Bjørn. Nu kommer den mørke tid og lyset skal benyttes på wcèrne. HUSK, at
slukke det efter brug. Niels laver skilte. Niels indkøber et nyt gyngestativ med rutschebane.
Det skal støbes i jorden, da det ellers bliver skævt og rådner. Niels er ved, at lave et frugtbed
bagved containeren. Det er ment til børnene, som også skal passe det. Niels har fået
kontonummer til byggemarkedet, da han godt vil kunne lave ting på pladsen løbende. Vi



bliver nok nød til, at købe en ny markise til foråret. Er der nogen der har nogle
forbindelser?? Kontakt Niels el. anden fra bestyrelsen. Niels forsøger, at hænge grillen op i
containeren, så der bliver mere plads. Der mangler stadigvæk en del oprydning. Alle bedes
fortsat lægge tingene tilbage, hvor de tog dem!

7. Nyt fra udvalget/Lisbeth
Tina D. har valgt, at trække sig som formand for udvalget til generalforsamlingen. Hun
trænger til en velfortjent pause. Stig vil gerne overtage webmaster jobbet samt Årets hund.
Jeanette overtager eller får materiale indkøb og PR-posten tilbage. Herligt. Så mangler vi
”bare” en der vil overtage formands-kasketten. Vi arbejder med forskellige emner. Skal det
være dig? Derudover har vi flere emner i kikkerten til selve udvalget. Jo flere hænder jo
mindre arbejde.

8. Kredsblad/Alle
Jytte kontakter Ghita ang. ny deadline. Det skal være i december engang, da bladet skal ud
senest 14 dage inden generalforsamlingen. Som er fastlagt til onsdag den 21. januar 2009.
Stof til decembernr. Indtil nu: Kredsmesterskaber, brugs som agility. Kredsfesten.
Julegløgg. Indkaldelse til generalforsamling. Indskrivning. Prisstigninger.

9. SPH-Udtagelse 2009
Vi har fået tildelt SHP-udtagelse den 12 – 13 september 2009. Dommer bliver Peter
Larsen. Samme team som i år, dog er alle andre velkomne. Udtagelsen i år var en
Succes. Vi skal huske, at reklamere for udtagelsen i kredsen, så der kan komme flere
tilskuere. Vi kan evt. lægge kataloget ud i klubhuset en uge før, informere på hjemmesiden
m.v. Robert som er tovholder på dette arrangement og har været det i 7 år nu. Vil gerne opnå
10 års jubilæum, hvor kredsen kan holde en fest for deltagerne samt teamet. Så det går vi
efter.

10. Fællesmøder/Vibe
Da Vibe mener det kniber med informationen/kommunikationen mellem
diverse udvalg/trænere/fig. forslår bestyrelsen, at vi afholder et fællesmøde
bestyrelse/udvalg inden forårssæsonen 2009 og inden efterårssæsonen 2009. Trænere og
udvalgsmedlemmer er stort set de samme, så det giver sig selv. Derudover skal figuranterne
med til trænermøderne. Referaterne fra diverse møder burde også ”udkomme” noget før evt.
kunne vi sige: 14 dage max 3 uger efter afholdt møde. Alle ville bedre kunne følge med og
der ville ikke være old news. Er det trængt for, én at skrive referat kunne man skiftes eller
”sidde over” engang. Det er jo frivilligt arbejde! Dialog og samarbejde er et ”must” når en
kreds skal fungere optimalt.
Bestyrelsen og evt. andre der modtager mails skal HUSKE, at meddele afsenderen om
man har modtaget den. – Og evt. svare hurtigt tilbage. Der igennem vil arbejdsgangen
blive smidigere.

11. EVT..
Schæferhundeklubben for Danmark har fået ny hjemmeside den 1. oktober 2008

12. Næste møde
Mandag den 24.november 2008 kl.18.30 hos Lisbeth.

Mødet sluttede kl.22.30. Tak for god stemning, ref. på dagen, Vibe.


