
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Referat af bestyrelsesmøde hos Anne den 1. september 2009 kl. 18.00
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jytte Graugart, Stig Christensen, Anne Dyhr (referent), Niels 
Broberg, Hilmer Kampsø-Jensen og Vibe Lenthe.

Dagsorden:

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

2)  Indkommen post/alle
      Takkebrev for sponsorat til ungdomslejren.       
      
3)  Nyt fra formanden/Lisbeth  

Landsdel 1 er genopstået. Nogen havde opfattet, at Erwin skulle være med i 
bestyrelsen. Vibe spørger Erwin om han er/skal være med.
Indskrivning: Der er tilmeldt 71 holdpladser og 6 pladskort
Medlemsliste: Vi er 157 medlemmer, heraf ca. 90 aktive.
Der har været et tilfælde, hvor døren til klubhuset ikke har været lukket og låst, da 
alle har forladt pladsen. Vi benytter lejligheden til at huske hinanden på, hvor 
vigtigt det er, at være opmærksomme på dette. I dette tilfælde skete der ingen 
skade på noget, da nogen var søde at kontakte os, så døren blev låst i en fart.
12. september er ”dyrenes dag” i Værløse – vi repræsenterer klubben med agility 
opvisning sammen med Værløse Hundeskole.
Naboklage pga hundeglam: Vi skriver indlæg til bladet samt et nyhedsbrev, om at 
alle skal tage hensyn. De der har hunde der gør meget, beder vi parkere med 
bagklap ud mod volden.  Det var et meget pænt brev, vi fik fra en nabo efter 1. C-
træning på en ellers dejlig grill aften.  Vi kan godt forstå, de synes det var i 
overkanten og beder alle være meget opmærksomme på, om der sidder hunde og 
gør vedvarende.
Tyveri af hundebur er politianmeldt. Lisbeth og Stig holder møde med Jakob 
Hermansen fra kommunen den 8. sept. Hilmer Reparere skaderne efter tyveriet.
Årets hund samt andre billeder skal rammes ind - Jytte tager sig af det.
Banko: Kredsen giver 4 grå kreds T-shirt som gave + 10 x 100.- kroner. Vibe og 
Niels beder trænerne på hvalpeholdene om, at spørge om deltagerne kan skaffe 
sponsorgaver til vores Banko. Uden sponsorgaver – intet Banko.
Køkkenet: Der har været mangel på øl og vand. Stig sørger fremover sammen med 
Kenja og Henriette for, at der købes tilstrækkeligt ind. Husk venligst at fylde op 
efter endt træning.



     
4)  Nyt fra Næstformanden/Jytte           

Jeanette Marker ønsker ikke længere at stå for PR i kredsen – Jytte overtager 
opgaven. Jeanette står fortsat for bestilling af materialer.

5)  Nyt fra Kasseren/Stig
      Status på regnskab: Indskrivning, kantinesalg mv  
      Regnskab pr. 30.juni: Overskud 7.700.- kr. (uden lageroptælling).
      Overskud nu 31.549.- kr. Indskrivninger på 30.360.- kr.
      Håndtering/registrering af salg af materialer fungerer ikke godt. Stig laver 
      låseordning på materialeskabene og en køkkeninstruktion til salgssedler. Lisbeth

                            laver ny udstilling i glasskabet med  korrekte priser på.     
      
6)  Nyt fra Pladsmanden/Niels:
      Niels sætter den nye sandkasse ud.

Kravlegårdens pladsering har været drøftet af flere. Vi lader den stå, da det er 
praktisk, den står ved de andre spring.  Niels slår græsset i kravlegåren.

      Nye spring: Vibe spørger Jan og Per om, hvordan det går med indkøb af disse.
Kommunens tilbud om hjælp til vedligeholdelse af agilityplads og opbevaring af 
redskaber mv. tager Lisbeth og Stig op med Jacob Hermansen
Hvordan går det med hærværk fra kamphunde/ejerne: Vi oplever stadig mange 
pinde der ligger og flyder, samt bildæk de hænges op rundt omkring, bl.a. på vores 
skjul. Desuden er der stadig rigtig mange der ikke samler op efter deres hunde. Vi 
synes det er frustrerende, vi ikke kan have vores plads i fred og urimeligt, vi skal 
rydde op efter andre og finde os i deres hærværk. Der er også hærværk på nogle af 
agilityredskaberne. Vi ved ikke om det kun er ejerne af kamphunde, der står for 
hærværket. Det kan selvfølgelig også være andre.
Der mangler lys i lampen ved indgangsdøren og i containeren. Hilmer står for at få 
det i orden. 

7)   Nyt fra udvalget/Lisbeth: 
 På kredsudvalgsmøde 18. august blev det nævnt, vi ikke har støttet ungdomslejren 
 i år. Det har vi gjort. Takkebrev bliver sat op i klubhuset. Vi støtter fast: 
Ungdomslejr, DM BHP3, HAS  samt evt. andre arrangementer, hvor vi selv har 
deltagere med.

8)   Næste møde:
      Mandag 9. nov. kl. 18.30 hos Vibe. Skåninggaardsvej 1, kregme.3300  Fr.Værk
                                     


