
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Referat af bestyrelsesmøde hos Jette den 14. april 2010 kl. 18.30
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jytte Graugart, Stig Christensen, Jette Hye, Vibe Lenthe, Charlotte 
Lichtenberg og Anne Dyhr (referent)

1) Gennemgang, godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde - OK
Opfølgning på Niels underskrift af GF ref. og regnskab – er på vej
Lisbeth og Stigs liste med spørgsmål til Jacob Hermansen – Lisbeth inviterer Jacob
Regler for valg til repræsentantskabsmødet – besluttes endeligt på årets sidste møde
Høm-Høm skilte – Stig bestiller skilte på nettet
På rundtur i kredsene – Lisbeth lave oplæg
Vi har nedlagt kredsens håndbog er den væk? – Lisbeth fjerner håndbogen
Mangel på pladsmand/liste i klubhus - Listen er lavet af Jette, Jette sætter den op 
Fællesmøde 8. juni 18.30 – Anne laver oplæg til dagsorden
Opbevaring af agilityredskaber – Aftales med Jacob Hermansen
Fælles hyggeaften til trænere, udvalg mm. - dato fastsat til 11. juni, der sendes 
invitation ud.

2) Indkommen post/alle
Shop4dogs (onlinebutik) – hænges i glasskab på container
Foredrag med Anders Hallgren – invitation hænges i glasskab

3) Nyt fra formanden/Lisbeth
Fællesdag 15. maj (planlægning af opgaver samt morgenmad/frokost)
Jette sætter arbejdsliste op i klubhus
Indkøb af morgenmad: Lisbeth
Indkøb af frokost: Stig og Anne
Elproblemer: Vi har haft strømproblemer, eltavlen er defekt – laves af elektriker fredag 
Køleskab/fryser – Er defekt, vi skal købe nyt - Vi leder alle på nettet
DM BHP3 kreds 81 Vrå + Ungdomslejr. + HAS  - Stig sender tilskud på 400.- kr. til 
hver.
Referat fra LD1 mødet 25. feb. 2010: Marianne Christensen og Linda Wind deltog -
ingen kommentar.
Referat fra formandsmøde den 7. marts 2010: Lisbeth og Marianne Christensen deltog 

          – ingen kommentarer.
Børneattester – Der er sendt erklæring til Kultur og Fritidsafdelingen, Furesø 
Kommune om, at kredsen sender besked, hvis relevant

      
4) Nyt fra næstformanden/Jytte
Nøgler retur fra Hilmer og Niels - OK



5) Nyt fra kassereren/Stig
Indkøb af øl og vand – købes med rabat af købmand. Charlotte bestiller, når vi er ved 
at løbe tør.
Ændring af bankkonti/værdipapirer – Stig er i gang
Opbevaring af materialer – Materialer opbevares i jernskab i container, der er sat 
hængelås på. Stig og Jeanette Marker har nøgler til skabet. Der laves et system til 
bestilling, så de der træner andre dage end lørdag, også har mulighed for at købe. 
Der laves udstilling i glasskabet i klubhuset med de ting man kan købe.

Status på regnskabet: 
Indskrivning er oppe på 35.000,00 kr, overskud salg kantine + materiale 3.000,00 kr,
Det bemærkes, at der ikke er taget højde for varelager.

6) Nyt fra udvalget/Lisbeth   
Ref. fra Trænermøde – ingen bemærkninger
Ref. fra udvalgsmøde – ingen bemærkninger

7) Nyt fra kantinetovholder/Charlotte
Charlotte som er ny på posten, er ved at have et overblik over området. Hun og Stig 
vil sammen se om der skal justeres på priserne i forhold til nuværende indkøbspriser.

8) Kredsblad/alle
Deadline for næste blad 26. maj
Indlæg om parkering på pladsen vedr. pladsmangel og hensyn til naboerne fsva støj 
fra hunde der glammer i bilerne – Anne laver oplæg.

       
9) Eventuelt
Hvordan gik det på repræsentantskabsmødet? Der er ikke kommet referat endnu.
Vibe spørger Jannie Ysbæk-Nielsen om hendes mand kan hjælpe med P-plads, så vi 
kan få hele pladsen lavet ligesom det yderste stykke.

       
10) næste møde. 
Mandag den 30. august kl. 18.30 hos Stig


