
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Referat af bestyrelsesmøde hos Lisbeth den 16. februar 2010 kl. 18.30
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jytte Graugart, Stig Christensen, Jette Hye, Vibe Lenthe, Charlotte 
Lichtenberg og Anne Dyhr (referent)

1) Velkommen til Jette og Charlotte
- tavshedspligt
- kort info om hvordan møderne plejer at afholdes – evt. spørgsmål

2) Afrunding af generalforsamlingen
Underskrift af referatet
Da mange af spørgsmålene på generalforsamlingen vedrørende klubhus og træningsplads, 
ikke kan afgøres uden tilladelse fra Kommunen, laver Stig og Lisbeth en liste over 
spørgsmål vi skal tage op med Jacob Hermansen, som er vores kontaktperson i Kommunen. 
Vi beder derefter om et nyt møde med Jacob Hermansen.
Regler for valg af repræsentanter til repræsentantskabsmødet blev igen taget op på 
Generalforsamlingen. Spørgsmålet vil blive behandlet af bestyrelsen senere på året.
Robert Ramløse foreslog på GF, at kredsen afholder SPH DM i 2011, hvor kredsen har 
10 års jubilæum i afholdelse af SPH udtagelse. Bestyrelsen og kredsudvalget er enige 
om, at det desværre er for stor en opgave for kredsen.  
Spørgsmålet om ”Årets hund-regnskab”  blev igen drøftet på GF.  Kredsudvalget ud-
arbejder nyt oplæg til dette.
Problemet ”Hunde høm-høm-er”  på pladsen: Stig og Lisbeth rykker Jacob Herman-
sen for nyt skilt om pladsreglement. Vi har sendt vores forslag for meget længe siden. 
Derudover vil vi selv købe nogle laminerede skilte og sætte op mange steder.
 
3) Indkommen post/alle
Mail af 13. dec. fra Xenia Kruse ”På rundtur i kredsene”  (Nyt tiltag i Hovedbladet)
Vi tager spørgsmålet op på næste møde, når vi har set eksempler på, hvordan de andre 
kredse griber det an. Der var enighed om, at det tilsendte skema, bryder vi os ikke om, 
bl.a. fordi det mest omhandler fakta, som kan læses på vores hjemmeside. 
Mail fra Kommunen vedrørende lokalebooking mv.: Lisbeth sørger som sædvanlig for 
at reservere lokaler, så snart det er muligt. 

4) Bestyrelsens arbejdsområder opdateres
Nuværende arbejdsområder blev gennemgået og rettet til, Anne laver ny oversigt.
Kredsens Håndbog nedlægges, da alle informationer kan læses på hjemmesiden og 
ingen tilsyneladende læser i håndbogen.
Jette har pt ingen faste arbejdsopgaver.
Vi har pt ingen fast pladsmand, hvis nogen har lyst til at påtage sig opgaven, vil vi 
blive rigtig glade. 
Der sættes en liste op i klubhuset, så alle kan komme med ønsker og forslag til 
forbedringer. På listen kan man også skrive, hvad man evt. selv kan bidrage med i 
arbejdsindsats og tilbud på materialer.



6) Nyt fra formanden/Lisbeth
Fællesmøde – datoforslag: Bestyrelsen foreslår tirsdag 8. juni, Lisbeth spørger 
udvalget om datoen passer dem.
Der er indkøbt en scanner til brug ved prøverne.
Agilityredskaber fra Farum Kommune – opbevaring af disse: Lisbeth og Stig spørger 
J. Hermansen fra Kommunen, om vi må anskaffe en container til opbevaring. 
Fælles hyggeaften: Ligesom sidste år inviterer kredsen vores frivillige/gratis 
arbejdskraft på et sjovt og hyggeligt arrangement: Jette Hye kommer med et oplæg til 
hvad og hvornår.  

      
7) Nyt fra næstformanden/Jytte
Vi skal have nøgler retur fra Hilmer og Niels, som ikke er i bestyrelsen længere. Anne 
taler med Hilmer og Jytte med Niels.

8) Nyt fra kassereren/Stig
Gennemgang og underskrift af regnskabet for 2009
Ændringer som følge af regnskabet (manglende kantineoverskud etc.)
 Stig undersøger om vi kan få bedre priser på øl og vand.
 Det blev drøftet om priserne skal sættes op, der var ikke stemning for større prisstig-
 ninger. Mindre reguleringer kan komme på tale.
 Kantinetovholder Linda Eriksen har sagt nej til at fortsætte, vi er i gang med at finde  
 en ny, der vil stå som tovholder for kantinen. 
 Stig har overblik over, hvornår Kenja Klostermann ikke kan være der lørdag og har  
 fundet en afløser førstkommende lørdag. 
 På prøvedagene er det stadig prøvelederen, der sørger for aftaler om, hvem der står for 
 kantinen.
 Forrentning af formue: Da kontorenten pga renteniveauet pt nærmer sig nul, køber 
 Stig nogle kortløbende obligationer, som let kan sælges, hvis vi får uventede meget 
 store udgifter.
 Bankforbindelser: Da det ikke længere er nødvendigt at have en Girokonto, samler vi 
 alle konti i Nordea, som er den bank, vi benytter mest.
 Den Sorte bog: Mange har glæde af vores ”Sorte bog” hvor vi kan skrive vores køb af 
 kaffe og slik mm til senere betaling. Vi må dog igen minde om, at der skal betales 
 minimum hver måned til den sorte bog og at betaling af bolde mm ikke kan skrives i 
 bogen.
 Stig køber kasse til opbevaring af materialer. Kassen bliver låst, så det kun er Stig og 
 Jeanette Marker, der kan udlevere/sælge materialer.  
 Stig køber 2 nye kaffemaskiner, de gamle er kaput.
 Der er allerede indskrevet 83 hunde på vores hold, hvilket har indbragt 27.600.- kr.

9) Nyt fra udvalget/Lisbeth   
Der var intet særligt at bemærke. Referatet fra sidste udvalgsmøde er udsendt.

11) Kredsblad/alle
Deadline for næste blad: Bestyrelsen foreslår 25. maj. Jytte taler med redaktør Ghita 
Studsgaard Nielsen om datoen også passer hende.



Jytte har fået accepter om fornyelser fra bladets annoncører, Stig sender opkrævninger 
ud.
       
12) Eventuelt
Der var ingen emner
       
13) næste møde. 
Tirsdag den 13. april hos Jette kl. 18.30
Kajerødvænge 149, 3460 Birkerød


