Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø
Referat af bestyrelsesmøde hos Lisbeth den 23. februar 2009 kl. 18.00
Til stede var: Lisbeth, Jytte, Stig, Niels, Hilmer og Anne (referent) Vibe var fraværende.

1) Velkommen til Stig og Hilmer
2) Afrunding af generalforsamlingen
- underskrift af referatet
Generalforsamlingen foregik uden problemer af nogen art.
3) Indkommen post/alle
Kredsblade fra Bornholm og Greve
Mail fra Farum Kommune om udlån af lokaler for sæson 2009/2010. Vi forsøger at
booke Stavnsholtskolen 30. sept. til banko og Ellegården 28. nov. til kredsfesten.
Musikhuset skal sælges og kan ikke bookes.
Invitation til dialogmøder for foreninger i Farum kommune, ikke relevant for os.
Mail ang. Højavlshunde/Sportshunde
Invitation til Rødovre åben 28. marts. Mailen er sendt rundt. Der er ingen der tilmeldte
fra os.
4) Beslutning om referatets udseende på hjemmesiden
Vi laver 2 ref. hvoraf det til hjemmesiden er et beslutningsreferat.
5) Bestyrelsens arbejdsområder opdateret
6) Nyt fra formanden/Lisbeth
Oprydning i container: Stig og Hilmer forsøger at få kablerne anbragt bagerst, gerne
højt oppe, så de ikke er i vejen.
Der har været spørgsmål om reglerne for hvornår man får sin anciennitetsnål.
Anciennitetsnåle tildeles førstkommende generalforsamling efter man har haft jubilæum.
Gule nr.veste: Vi har uden held undersøgt div. muligheder for nummer foran på vestene. Da de ikke skal bruges i år, venter vi med at gøre noget, til vi har mere tid.
Jeanette har efterspurgt lås på materialeskabe. Kim Dich har sagt han måske kan
skaffe nogle skabe i en mere anvendelig udgave.
Det drøftes med Jeanette og Linda Eriksen om kun få ting til salg tages ind i
klubhuset.

7) Nyt fra næstformanden/Jytte
Nøgleliste: Jytte ajourfører listen regelmæssigt. Fremover udleveres kun nøgler til
udvalgsmedlemmer, hvis det er relevant de har en. Lisbeth tar’ det med på næste
udvalgsmøde.
Logo: Vi bestiller klistermærker i farver pga stor efterspørgsel,
Træningsgebyr: Vi har vi drøftet muligheden for rabat på BHP holdet, hvis vi ikke kan
få en træner til hovedparten af lørdagene.
Saltning af P-plads. Pladsen er meget glat, men Niels oplyser det ikke hjælper at
salte på gruset. Det er heller ikke godt for hundepoterne. Alle må passe meget på. Der
er også glat på græsset.
8) Nyt fra kassereren/Stig
Flot indskrivning foreløbig 29.000,00 kroner.
Pga stort forbrug af strøm i 2008, aflæser Stig måleren hver md. Elkedel har været i
stykker længe, der købes en ny. Stig måler også strømforbrug på køleskabe.
Alle opfordres venligst til at have stor fokus på at slukke lyset og lukke yderdør, når
det er koldt udenfor. Vi beder Linda Wind sende mail til trænerne om dette, samt om
at bede folk parkere inde på pladsen. Vi får problemer med kommunen, hvis de omkringboende klager over os. Bestyrelsen vil være obs på at få folk til at parkere inde
på pladsen om lørdagen.
Kredsen har betalt kørsel til Martin Joensen ifbm ringtræning i ridehuset. Da der
kommer mange udefra, beder Stig Tina ”Dandixie” om en liste over hvem der går til
ringtræning, så vi kan vurdere om der skal være brugerbetaling fremover.
9) Nyt fra Pladsmanden/Niels
Vi arbejder på muligheden for halvtag (sammenklappeligt i stedet for markise): Stig
og Niels ser på det sammen evt. med Jens Lauritsen
”kravlegård” til det lille spring, Niels er i gang
Legeplads: Vi fravælger gyngestativ pga sikkerhedsregler. Niels laver ny forbedret
sandkasse. Vi holder udkig efter diverse mindre ting til børnene.
10) Nyt fra udvalget/Lisbeth
- gennemgang af sidste udvalgsmøde/fællesmøde 5. januar – ingen bemærkninger
- gennemgang af sidste træner/figurantmøde 2. februar – ingen bemærkninger
- indskrivning – 44 på indskrivningsdagen + 2 støtte
- er der styr på avlskåringen, det bliver hurtigt den 22. marts - Der er styr
- træner til BHP holdet – er blank på træningsplanen. Hvis det ikke lykkedes at få
aftalt en træner til de fleste lørdage, vil vi undersøge muligheden for at få en træner
udefra. Vi bliver desværre nødt til at erkende, at der ikke er nogen i kredsen, der har

mulighed for at påtage sig at træne BHP holdet. Vi vil derfor undersøge flg: Kan vi
finde en egnet træner, som har lyst, hvad vil det koste, skal der være øget brugerbetaling og er der nogen der er interesserede i at gå på holdet?
Vi holder kredsmatch med Vallensbæk 2 gange i år. 2. maj og 27. sept. Man kan
deltage i A og AB prøver samt agility.
11) Forslag fra Hilmer om udendørs informationstavle, så vi sikrer, at alle ser de
aktiviteter der sker i kredsen. Mange går ikke ind og ser på tavlen der.
Niels og Hilmer laver den
12) Kredsblad/alle
Notits om støttemedlemmer i bladet: Jytte beder Ghita Studsgaard Nielsen om et
udkast til annonce.
Ghita kommer med forslag til datoer bladet skal udkomme i 2009
13) Eventuelt
T-shirts til kredsmatch. Vi undersøger mulighederne mht en T-shirt til deltagerne i
Kredsmatchen. Lisbeth kontakter Jeanette Marker om dette.
14) Næste møde. Tirsdag 31. marts hos Stig kl. 18.00
Tak for et godt møde, som sluttede efter planen kl. 22.00
Anne

