Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø
Referat af bestyrelsesmøde hos Jytte Graugart den 9. november 2010 kl. 18.30
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jytte Graugart, Stig Christensen, Jette Hye, Vibe Lenthe
og Anne Dyhr (referent)
Dagsorden:
1) Gennemgang, godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Nyhedsbrev om valg til Repræsentantskabsmødet udsendes primo januar, det kommer
også til at stå i indkaldelsen til Generalforsamlingen - Anne laver udkast.
På rundtur i kredsene – Lisbeth laver udkast i vinterferien.
Opbevaring af AG redskaber – Jakob Hermansen fra Furesø Kommune vil have
tegninger af hvad vi har behov for. Stig følger op.
2) Indkommet post/alle
Invitation til dialogmøde i kommunen – emnerne er ikke relevante for os.
3) Nyt fra formanden/Lisbeth
Evaluering af arbejdsdagen – Alt blev lavet som planlagt.
Kredsen afholder avlskåring 13. marts 2011, Michael Nielsen er kåringsleder.
Referat fra Formandsmøde 16/10-2010: Jette Hye og Dorthe Sørensen deltog fra
kredsen – referat ikke kommet endnu.
Lokale til Generalforsamling 2011 er booket på Stavnsholdtsskolen
P-plads: Kommunen har lagt grus på, det er ikke godt nok. Stig spørger Janni YsbækNielsen om vi snarest muligt kan få et tilbud på en god belægning.
Banko blev en succes igen i år. Overskuddet er på 8.670.- kr.
Kredsfesten er lige om hjørnet – Festudvalget har styr på festen, husk at melde jer til.
Generalforsamling 2011: Lisbeth spørger Rene Jørgensen om han vil være dirigent.
Vi mangler en 2. suppleant i bestyrelsen: Vi prøver at finde en kandidat inden næste
bestyrelses-møde.
Der er indkøbt nyt komfur/køle og fryseskab
Der er ønske om en støvsuger til klubhuset, der bliver ikke ordentlig rent med en kost,
Stig undersøger mulighederne.
Klubhuset er ved at falde fra hinanden, der tales meget om det på pladsen. Vi ER i
dialog med Jakob Hermansen fra Kommunen, men det går IKKE stærkt.
Der skal købes 2 nye pistoler. Jette beder Per Jørgensen om at stå for dette, da det er
ham, der har våbentilladelsen.
Kredsens pris – holdes hemmelig.
4) Nyt fra næstformanden/Jytte
Intet nyt

5) Nyt fra kassereren/Stig
Status på regnskab: Regnskabet ser pænt ud. Der er overskud. Kantinedriften er
positiv.
Der er stadig en enkelt annoncør, der ikke har betalt. Stig følger op. Annonce fjernes
fremover, hvis der ikke betales nu.
Sammenlægning af bankkonti og værdipapirer er næsten tilendebragt.
Det er desværre nødvendigt at præcisere, at det kun tilladt at træne hund på pladsen,
hvis man går på et hold eller har et pladskort. Dette gælder også alle os, der ”arbejder
gratis” for kredsen/klubben.
6) Nyt fra udvalget/Lisbeth
Referatet fra sidste trænermøde er ikke kommet endnu.
Referatet fra sidste udvalgsmøde er ikke kommet endnu.
7) Kredsblad/alle
Deadline for næste blade er 21. november og 3. januar.
8) Eventuelt
Vinter-ringtræning i Ridehuset: Vibe har undersøgt om vi kan låne ridehuset igen, det
kan vi, og Henning Karlsen står for ringtræningen. Rene Jørgensen og Thomas Bo
Larsen er vikarer. Det er besluttet, at kredsen sælger kaffe og te samt øl og vand i år,
Vibe står for det praktiske sammen med Vibeke Gjerstrup og Linda Eriksen.
Kredsens Hjemmeside: En hjemmeside kan laves på mange måder. Konstruktiv ros og
kritik er meget velkomment. Hvis nogen mener, at de selv vil være en bedre
webmaster, er de også meget velkomne til at melde sig.
Status på køkken: Efter Charlotte Lichtenberg er stoppet som køkkentovholder, har vi
prøvet at klare os uden. Det går udmærket, dog er der meget behov for at ALLE gør
sig umage med at holde både køkkenet og hele klubhuset rent og rydde op efter sig
selv.
Stig laver mangelliste, der hænges op, så man kan skrive, når man tager det næsten
næstsidste af noget, så vi ikke løber tør. Stig beder Henriette Løding lave en liste over,
hvad køkkenet skal indeholde.
9) næste møde: Holdes tirsdag den 18. januar hos Anne kl. 18.30

