
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Referat af bestyrelsesmøde hos Stig den 31. marts 2009 kl. 18.00
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jytte Graugart, Stig Christensen, Hilmer Kampsø-Jensen,  Vibe Lenthe og 
Anne Dyhr referent), Niels Svendsen var fraværende.

1) Gennemgang, godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2) Indkommen post/alle
     Ingen post at gennemgå

 3)  Nyt fra formanden/Lisbeth
                           Lisbeth spørger, hvordan det går med opdatering af håndbogen. Jytte har gennem- 

     gået den  fornylig. Den er opdateret.
     Jytte og Lisbeth har pt nøglen til pengeskabet. Det blev besluttet, at Vibe får Jyttes
     pga Vibe oftere er på pladsen, når der evt. kan blive brug for den.

Lisbeth spørger om der er nyt om aflåste skabe til figurantudstyr og materialer. Se 
venligst punkt 6.
Bestyrelsens arbejdsområder. De er opdateret, Anne sender dem igen pr. mail, da 
alle ikke mener de har fået dem.
Der er blevet lavet T-shirts til kredsmatchen. De vil også kunne købes i kredsen. 
der kommer opslag om det.      

4) Nyt fra næstformanden/Jytte
     Der er nu styr på fordeling af nøglerne
     Logo: Der har været problemer med at få leverandøren til at lave klistermærker til 

                           at sætte indvendig i bilerne. Det ender med vi bestiller nogle til at sætte udvendig, 
     da de andre bliver alt for dyre. Vi overvejer at finde en anden leverandør.

5) Nyt fra kassereren/Stig:
Indskrivning er nu oppe på 34.000,00 kroner. Vi har ikke haft nogen ekstra-
ordinære store udgifter/indtægter.
Avlskåringen gav et underskud på 960,00 kroner incl. kantinedrift, hvilket anses 
for acceptabelt. 
Stig holder stadig øje med elforbruget. Husk at lukke døren, når der er varme på, 
dvs. når lyset er tændt, for så tænder varmeapparaterne. 
      



    6) Nyt fra Pladsmanden/Niels
Niels havde ikke mulighed for at deltage på mødet, men Niels, Stig og Hilmer har 
haft travlt med at udføre de opgaver de har påtaget sig:
Stig og Hilmer har vurderet oprydning i Container bl.a. kabler og skabe. De vil 
forsøge at arrangere en oprydningsdag kun med dette formål. Herunder Lys så vi 
kan se. Stig spørger Kim Dich om han har undersøgt muligheden for skabe med 
lås – til figurantudstyr og materialer.
Hilmer har sat den nye magnettavle op på containeren. Tavlen skal bruges til 
meddelelser om kredsens engagementer. 
Ang. Halvtag i stedet for markise. Det må vi ikke for kommunen (vi har spurgt). 
Vi prøver i stedet at finde en brugt markise eller campingfortelt el.lign. Alle ideer 
er velkomne.
Stig tager spørgsmålet om lovligt gyngestativ op med kommunen, måske vil de 
betale noget af det.  

7) Nyt fra udvalget/Lisbeth
      Gennemgang af kredsudvalgsmøde 17. marts - ingen bemærkninger

 Opfølgning på avlskåring: Lisbeth taler med Marianne om avlskåring næste år,    
 Vibe ansøger Hovedklubben om en dato. Vi prøver at få en dato efter april, men
 gerne inden sommerferien, i håb om bedre/varmere vejr.
 BHU holdet: Næsten alle træningsdage er besat. Der er dog stadig ikke C træning 
 til  holdet.  
 UHP er arrangeret – og på plads.
 Marianne sender mail til trænere om kredsmatch med Vallensbæk     

8) Eventuelt
     Arrangement for trænere og udvalgsmedlemmer: Der sendes invitation ud om 
     deltagelse i minigolf. Ægtefæller/samlevere er velkomne, dog for egen regning.

Vi (bestyrelsen) er ved at drukne i mail. Vi prøver derfor fremover at være på 
pladsen kl. 12.00 - 12.15 om lørdagen, hvor vi kan drøfte diverse småting.

      Anne sender mail til Niels om at finde en dato til arbejdsdag

14) Næste møde. Tirsdag 27. maj hos Hilmer kl. 18.00   

      Mødet sluttede efter planen kl. 22.00    


