
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Referat af Bestyrelsesmøde hos Stig Christensen den 30. august 2010 
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jytte Graugart, Stig Christensen, Jette Hye, Vibe Lenthe 
og Anne Dyhr (referent)

1) Gennemgang, godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Beslutning om regler for valg til repræsentantskabsmødet: Sidst på året sendes 
nyhedsbrev ud med opfordring til at henvende sig til bestyrelsen, hvis man ønsker at 
deltage på kredsens vegne, eller hvis man ønsker at pege på en/nogle deltagere. 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen pege på de personer, som vi mener, vil være 
bedst til at repræsentere kredsen.

Høm-Høm skilte: Jette har tilbudt at finde/lave og opsætte nye skilte
På rundtur i kredsene: Lisbeth laver oplæg til artiklen. Der er mange kredse, så vi
har ikke travlt.

Da arbejdsdagen i foråret blev aflyst pga heldagsregn, prøver vi igen den 9. oktober. 
Der er almindelig træning på dagen. Kredsen serverer Pizza til dem der deltager i 
arbejdet.

Vi mangler stadig lukket opbevaring af AG redskaber – Det er en af de ting, der står 
på listen over ting vi drøfter med Jakob Hermansen fra kommunen .

2) Indkommen post/alle
Mail fra Jeanette Marker om indkøb af liner - Jeanette Marker står fortsat for 
indkøbet.
Mail fra Fritid og Idræt - Er ikke relevant for os.
Takkebrev fra arrangørerne af ungdomslejren - Pænt brev med billede af alle 
deltagerne. Hænges op i klubhuset, vi har givet 400,00 kr. i tilskud til dem.

3) Nyt fra formanden/Lisbeth
Er sæsonen kommet godt i gang - ja, der er foreløbig indskrevet 70 deltagere på 
holdene samt 4 pladskort. Det svarer til niveauet for sidste år. Der kommer løbende 
nye deltagere.
Hærværk på pladsen meldt til politiet 31. maj
Charlotte Lichtenberg stopper som suppleant og køkkentovholder. Vi prøver foreløbig 
at klare os uden køkkentovholder, der er styr på det allerede. Stig har kontakten til 
købmand vedr. øl og vand. Øvrige mangler skal alle huske at give Henriette Løding 
besked om. Stig kontakter Kenja Klostermann om de dage hun ikke kan hjælpe os i 
køkkenet.
Den årlige hyggeaften for dem der trækker læsset i kredsen gik godt. Trænere, udvalg 
og alle de andre frivillige flittige hænder var en tur i Allerød Bowlingcenter. 
Vi har fået Hareskovshallens Kantine til Kredsfesten. 
Banko afholdes på Stavnsholtsskolens kantine



4) Nyt fra næstformanden/Jytte
Spørgsmål om de timer vi skal afgive til kommunen. Da der ikke er træning 
alle ugens dage vil Furesø Kommune tilbyde de ledige dage til anden side. Vi er 
derfor blevet bedt om at oplyse, hvilke dage vi kan afgive. Vi er blevet enige om,
at foreslå fredag aften.

Dialog om opdatering af nyheder på hjemmesiden. Stig vil finde på en iøjefaldende 
måde, at vise hold og træningstider samt priser.

6) Nyt fra kassereren/Stig
Status på regnskab – sendes ud, når der er bogført.
Sorte bog - Jette følger op på, om man husker at betale hver måned.
Alle annoncørerne har betalt – på nær en, som rykkes
Sammenlægning af bankkonti og værdipapirer - ikke sket endnu
Opfølgning på kantinepriser jfr. Sidste møde - der sættes prisskilt op, da der tvivl om 
nogle af priserne. Prisen på dåsesodavand sættes ned, øvrige priser bibeholdes.

7) Nyt fra udvalget/Lisbeth   
Ref. fra trænermøde - ingen bemærkninger
Ref. fra udvalgsmøde - ingen bemærkninger

8) Kredsblad/alle
Fastsættelse af deadline for næste blad: Vi beder fremover Ghita Studsgaard Nielsen 
om at komme med forslag til datoer, der passer hende. Lisbeth tager kontakt.        

12) Eventuelt
GF dato foreslået til 2. feb. 2011, Lisbeth spørger om lokalet
Jette oplyser, at komfuret er defekt, lågen kan ikke lukke tæt, Stig undersøger om det 
kan laves, eller om vi må have et nyt.
Jytte laver en artikel om HAS til lokalavis
Fællesmøde aflyst i 2010 pga der ikke har været emner til dette.

       
13) næste møde. 
Tirsdag den 9. nov. hos Jytte.


