
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Referat af bestyrelsesmøde hos Hilmer den 27. maj 2009 kl. 18.00
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jytte Graugart, Stig Christensen, Hilmer Kampsø-Jensen
og Anne Dyhr (referent). Niels Svendsen og Vibe Lenthe var fraværende.

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

2)  Indkommen post/alle
      Brev om evt. ændring af navn mv. i lokal tlf. bog. Det er stadig gratis at være med.
      Vi får løbende invitationer til skuer. Fremover printes kun invitationer til skuer og 
       prøver på Sjælland til opsætning på opslagstavlen. Det formodes, at alle der går til 
       skuer med deres hunde, følger med på hovedklubbens hjemmeside.

3)  Nyt fra formanden/Lisbeth
Opfølgning på arbejdsdagen: Vi nåede det vi havde planlagt, det gik fint med 
træning på dagen, mange gav en hånd med. Næste år skal datoen med på 
arrangementsplanen, datoen fastsættes efter udvalget har lavet planen for året.
Der laves samtidig checkliste med hvem der har ansvar for tilrettelæggelsen. 

     Opfølgning på kredsmatch mod Vallensbæk: Det var en rigtig hyggelig dag. Godt 
     tilrettelagt  på deres gode baner og med sporet lige i nærheden. Der var en god    
     stemning og sportsånd hele dagen.

     Opfølgning på Dialogmøde i kommunen: Det var Niels der skulle til mødet, da han 
     var fraværende hører vi om det næste gang.  
     
     Novemberfest/Banko: Festen bliver afholdt i Hareskovshallens kantine på Hare-
     Skovskolen den 28. november. Alle der har lyst til at være med i festudvalget,  er 

meget velkomne til at kontakte Lisbeth.
Banko er på Stavnsholdtskolen den 30. september,  Mere om dette følger, når vi 
nærmer os.

             
     Førstegangspokal eller gavekort: Der har været forespurgt om vi kan indføre, man
     kan vælge at få et gavekort i stedet for førstegangspokaler. Der var enighed om at
     ”ideen med pokaler” går fløjten, hvis det ikke er pokal. Desuden vil det også blive
     et kæmpe arbejde at administrere, hvis alle der går til prøve først skal spørges om 
     hvad de vælger inden  prøven. Det er allerede et stort arbejde nu.
     

                           Søgt om SPH i 2010:
Vi har ansøgt om at afholde SPH udtagelsesprøve  11. og 12. sept. 2010. Vi 
afventer accept

 



   
             
     
4)  Nyt fra Næstformanden/Jytte      

Jytte spørger til om der er noget nyt om P-pladsen. Lisbeth har spurgt Kim Dick, 
han rykker løbende. I vinter afventede vi vandet tørrede ud. Nu venter vi på plads i 
kalenderen  hos dem der skal lave det. Da vi får det gratis, må vi prøve at være 
tålmodige. Det har heldigvis hjulpet, at der er blevet gravet små kanaler til at lede
vandet væk. (Efter mødet har vi fået leveret gratis grus af Jens Lauritsens nabo. 
Jens vil med en stampemaskine få det fordelt i hullerne, Dette skulle gerne 
afhjælpe problemet indtil P-pladsen bliver endeligt lavet).      

5)  Nyt fra Kasseren/Stig
Status på regnskab: Indskrivning er oppe på 38.000,00 kroner, Kredsen har 
foreløbig et overskud på ca. 9.000,00 kroner
Stig taler med Niels om det vil være praktisk, at Stig overtage græsaftalen, pga. 
Stig både står for betalingen og har tæt kontakt med prøvelederne.

      Alle annoncører har betalt for deres annoncer.
Vi talte om vi stadig skal støtte HAS, ungdomslejeren mv. med 300,00 kroner. 
Stig kontakter Vibe om beløb stadig er passende, da hun måske har en bedre 
fornemmelse af det end vi andre. 

6)  Nyt fra Pladsmanden/Niels: I Niels fravær kom vi frem til flg.:
Nogen har omtalt, det vil være bedre hvis springet med ”Kravlegården” ikke står 
op af hegnet – Stig taler med udvalget om hvad de foretrækker.

     Opfølgning om Vibe har talt med Per Jørgensen om nye spring til den anden 
     side af pladsen. Vi kontakter Vibe, som jo var fraværende. 

Ang. Gyngestativ, hjælp til vedligeholdelse af agility redskaber og disses 
opbevaring, afventer vi et nyt møde med Jakob Hermansen fra kommunen.
Hærværk fra kamphunde/ejerne ser ud til ar være aftaget. Træerne er blevet skåret 
pænt til og er ikke hærget yderligere. Lisbeth og Ole som af og til er på pladsen til 
hverdag, synes ikke der kommer så mange kamphunde mere. Måske er vi så 
heldige, at de har fundet et andet sted at være.

7)   Nyt fra udvalget/Lisbeth: Udvalget har lige holdt møde, vi afventer referat.
       Alle skal være opmærksomme på om deres hund har fået skab, en af hundene på
       agility holdet er under observation.

Frederikke Salto har noget træ i overskud. Stig spørger Frederikke hvilken slags træ det 
drejer sig om.

8)   Eventuelt
      Fællesmøde 25. juni -  husk at komme med emner til dagsorden

Hilmer foreslog evt. nedslag i kontingent for dem der arbejder frivilligt. Vi har 
haft det oppe før, det bliver for omfattende, da der er rigtig mange der hjælper til.

9)   Næste møde: 1. september kl. 18 hos Anne  


