
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Referat af  bestyrelsesmøde hos Vibe den 9. november 2009 kl. 18.30
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jytte Graugart, Stig Christensen, Anne Dyhr (referent), Hilmer Kampsø-
Jensen, Vibe Lenthe. Niels Svendsen var fraværende.

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

2)  Indkommen post/alle
Mail fra Kultur- og Idrætsafd. i Furesø Kommune, som beder om vedtægter og 
underskrevet generalforsamlingsreferat - Lisbeth har sørget for det.
Mail fra Dorthe ang. Transportpenge til C kursus i Jylland – Besluttet, at kredsen 
betaler bropenge pga der ikke har været kurser på Sjælland. 
Mail om køb af træner til indlæringskursus for figurenterne. René Jørgensen og 
Per Jørgensen har forslag til hvem det skal være. Der er fuld opbakning fra 
bestyrelsen, vi skal dog lige høre hvad det vil koste, før endelig beslutning om 
hvem og hvordan træffes.

      
3)  Nyt fra formanden/Lisbeth 

Generalforsamlingen: dato er fastsat til 20. januar 2010, Lisbeth har reserveret  
kantinen på Stavnsholdtskolen. Resten af det praktiske aftales på særskilt møde.  
Der skal uddeles 10 og 25 års nåle. 
På valg er: Næstformand, kasser, sekretær.  Både Jytte, Stig og Anne ønsker at  
fortsætte. 

                  Fællesmøde med udvalg: aftalt til den 3. feb. 2010 
 Mail fra Jeanette Marker – Invitation til dialogmøde med Furesø Kommune den 
23. nov.   ikke relevant for os at deltage. 
Opfølgning af klagebrevet - hundeglam om torsdagen. Stig taler med hvalpeejere 
om lørdagen, da vi mener det er bedst, de holder længst ude ved vejen. Hvalpene 
larmer ikke så meget og de kører først hjem. Vi opfordre udvalget til at optage 
træning i afbinding på lydighold, da der også er højt lydniveau, når der gåes 
gruppe eller laves andre øvelser, som kræver afbinding. Også Agilityholdet  
opfordres til at træne dette, da de også har meget gøen fra de ventende hunde  på 
deres hold.
Regelsæt vedrørende gaver til mærkedage. Der gives gaver til dem på ”tavlen med 
foto” dvs. dem der er fast knyttet til en post i kredsen. Runde fra 50 år og fra 70 er  
det hver 5. år. Desuden gives der gave ved bryllup, sølv- og guldbryllup. Beløb = 
200,00 kroner

     Novemberfesten - Emne til kredsens pris - …….
     Referat fra træner/fig.mødet den 19. okt. – Intet særligt at bemærke
     Vin til trænere mm til afslutningen – Lisbeth køber



”personale” arrangement til foråret – tages op i det nye år, efter vi har taget  
beslutning om kredsudvalgets  spørgsmål om kredstøj, da vi ikke har råd til begge 
dele. .                      

4)  Nyt fra Næstformanden/Jytte        
      Jytte bestiller rammer til årets hund mv       

Jyttes indlæg om polterabend. Jytte har sendt indlæg og billeder til lokalavis. Der 
var ikke fuld enighed om nytteværdi og/eller evt. negativ værdi for kredsen. Der 
var enighed om vi ikke står til rådighed for andre med samme ønsker. Det var en 
”vennetjeneste

       
5)  Nyt fra Kasseren/Stig
      Status på regnskab: Indskrivning, kantinesalg mv:  
     Indskrivning  2. sæson er på 37.000.- kroner  (1.sæson var 39.000.- kroner)  

Forslag til ændring af aftalekonto. Da renteniveauet nu er meget lavt, blev det  
aftalt at der købes 1-årige obligationer i stedet for aftalekontoen. Pga 
obligationerne kun løber 1 år ad gangen, er der minimal risiko for kurstab og 
renten er bedre, ca. 2% i stedet for ca. 0,60%  
Omsætning i kantine og materialesalg på  fornuftigt niveau. 
Stig foreslår vi nedskriver varelager fsva gamle liner o.lign. Drøfter behov for 
nyanskaffelser med materialeansvarlig Jeanette Marker.  

          
6)  Nyt fra Pladsmanden/Niels
      Niels var ikke til stede og havde ikke sendt emner til mødet.       

7)   Nyt fra udvalget/Lisbeth 
Spørgsmål fra udvalget om tøj til trænere og andre som gør en indsats for kredsen.  
Da vi er en stor kreds med rigtig mange hjælpsomme medlemmer, kan det blive en 
meget stor udgift. Vi beder derfor udvalget uddybe spørgsmålet om: hvem de har 
tænkt skal have tøj, hvilket beløb de har tænkt på, hvornår skal man have det (hvor  
længe skal man have været aktiv hjælper/træner) og evt. hvor tit får man nyt tøj?  
Spørgsmål fra udvalget om flytning af den store låge. Vi skal først vurdere 
pladsbehovet om lørdagen fremover og evt. spørge Jacob Hermansen  fra 
Kommunen. 

8)   Eventuelt
       Ringtræning i ridehuset. Vibe laver nyhedsbrev
       Vi køber en chipskanner pga nye regler – Vi beder kredsudvalget undersøge  
       muligheder og priser.
       Hilmer sætter (har sat) håndtag op på skurets ulåste dør, så man ikke kan blive  
       lukket inde.

9)   Næste møde: Onsdag den 6. januar hos Jytte kl. 18.30 
       


