Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55- Furesø.
Referat af bestyrelsesmøde d. 01.12.08 hos Lisbeth
Tilstede: Lisbeth, Jytte, Anne, Niels, Vibe samt Stig under punktet: Hjemmesiden.
1.Gennemgang af referat fra sidste møde/Vibe
Referatet blev godkendt.
2. Hjemmesiden/Stig + alle
Stig var inviteret med til dette punkt, da han er kredsens nye webmaster. Stig fremlagde div.
forslag som vi gennemgik. Der ud over kom vi selv med ideer til hjemmesiden, som vil blive
ændret hen ad vejen. Har du som medlem nye ideer el. andet er du meget velkommen til, at
kontakte Stig.
3. Indkommen post./Alle
Kredsblad fra kreds 22 + 30. Mail fra Tina D. ang. betaling til årets ringtræning. Mail fra Ghita ang.
div. spørgsmål til kredsbladet. Opslag til klubhuset ang. IPO1 DM d. 24.04.09 i kreds 84.
4. Nyt fra formanden/Lisbeth
Generalforsamlingen: Lisbeth laver indkaldelse til kredsbladet. Stavnsholt Skolen er booket.
Rene vil gerne være dirigent. Pernille, vil gerne være backup på referatet. Der er ingen nåle, der
skal uddeles i år.
Lisbeth spørger: Ghita om hun vil sidde i døren (Husk medlemsliste).Det vil hun gerne.
Snakker med Henriette ang. salg.
Snakker med emner til 2. sup.
Vi snakkede emner til rep mødet 2009. Vi har ret til 4 i år. Vi er helt enige om, at pege på nogen
som ved, hvad der foregår indenfor hovedklubben.
HUSK: Klokke, stemmesedler.
Ang. P-pladsen så har bestyrelsen taget imod et ”godt” tilbud fra Kim. Problemet er, at der først kan
arbejdes på projektet når vandet er væk.
Forespørgsel fra Stig ang. ”halvtag”, som tyveriforsikring. Niels vil sørge for dette.
Lisbeth går ud fra telefonlisten ang. udlevering af ”Tak for indsatsen vin” + Robert, som deles ud til
gløgg-arrangementet, hvilket der er styr på.
5. Nyt fra Næstformanden/Jytte
Jytte fremlagde kredsens nye logo, som vil ligge færdig til generalforsamlingen. Vi satte pris på.
Husk opdatering af billedopslagstavlen.
6. Nyt fra kasseren/Anne
Vi gennemgik kredsens regnskab. Det ser rigtig fornuftigt ud, da vi ikke har haft de store udgifter til
materialer samt vedligeholdelse i år. Derfor har bestyrelsen den glædelige nyhed, at vi har
revurderet den udmeldte prisstigning fra næste sæson og bibeholder de gamle takster.
De betyder dog ikke, at vi på et senere tidspunkt vil sætte priserne op, hvis kredsen har behov for
det.
Vi er pt. 108 aktive.

Anne er hovedansvarlig for optælling af køkken og containeren.
Ang. betaling til ringtræningen i år betaler vi Martin en gang om måneden. Anne + Tina D. står for
dette.

7. Nyt fra pladsmanden/ Niels
Niels står for, at legepladsen står parat til foråret. Vi bliver nød til, at have noget god
beskæfteligelse til børnene, som der efterhånden er dejlig mange af i kredsen.
8. Nyt fra udvalget. Lisbeth.
Marianne overtager formandsposten. Herligt! Der var nye emner med til sidste møde, hvilket ser
meget positivt ud. Indskrivning d. 07.feb. 09. Referaterne skal sendes ud til godkendelse, før de
bliver sat på nettet. Der bliver afholdt B-match samt grillafslutning d. 19.06.09.
Forespørgsel: Kan der blive lavet en kravlegård omkring det ene flugtspring? Ja, Niels vil sørge for
dette.
Nyt flugtspring + klatrespring, så vi kan træne flere ad gangen? Vibe tager fat i Jan H. + Per ang.
dette.
Fri træning til trænere/udvalgsmedlemmer m.fl.? Nej, dette synes bestyrelsen ikke er en god ide, da
det hurtigt drejer sig om 30/40 mennesker og hvor samt hvem skal sætte grænsen? Vi mener, alle
gør et godt stykke frivilligt arbejde, fordi de godt vil gøre noget for kredsen og kan lide det. Vi
bibeholder gratis kaffe/øl/vand og går med andre tanker fx T-shirts el. lign. Kom endelig med gode
ideer.
Bestyrelsen støtter det nye tiltag ang. fig. med til trænermøderne, da dette vil lette arbejdsgangen og
forbedre kommunikationen.
Fællesmøde med bestyrelsen støtter vi også op om, og invitere hermed udvalget til møde d.
05.01.09 kl. 19.00 Sæt X nu! Har I noget til dagsorden skal I sende det til Vibe senest 1 uge før.
Sted bliver udmeldt senere.
9. Kredsblad/Alle
Deadline 10/12. Der er fint med stof. Vibe har ringet til omkringliggende dyrlæger og spurgt om vi
må sende et kredsblad ud til dem. Alle var positive. Ghita har fået navnene. Vi gennemgik mail fra
Ghita ang. div. spørgsmål til bladet. Jytte giver Ghita besked. Ang. blad til kommunen (Jørgen
Hermann) + Hovedklubben er dette sat i værk.
10. Køkken/alle
Dorthe laver overdragelse til Linda Eriksen (Amigo). Der ud over kører køkkenet godt.
11. Fællesmøder/Vibe
Se pkt. 8
Evaluering kredsfesten 2008. Vi synes festen var rigtig godt arrangeret og var meget hyggelig. Tak
til festudvalget for det store arbejde. Vi tænker på nye muligheder til næste års fest, da tiden nok er
inden til forandring.
12. Evt..
Vi snakkede om figurering på div. hold i den forløbne sæson. Linda er kontaktperson til fig. og vil
arbejde på en bedre plan for næste sæson.

13. Næste møde.
Den 05.01.2009 kl. 18.00 samt kl.19.00 med udvalget. Sted udmeldes på et senere tidspunkt.
Referent: Vibe som ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et forrygende nytår.

