
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Referat af bestyrelsesmøde hos Anne den 1. marts 2011 kl. 18.30
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jytte Graugart, Stig Christensen, Romic Yong og Anne 
Dyhr (referent)

Dagsorden:

1) Velkommen til Romic
- Orientering om tavshedspligt
- kort info om hvordan møderne plejer at afholdes 

2) Afrunding af generalforsamlingen
- underskrift af referatet
- evaluering af valg til repræsentantskabsmødet – I år havde vi i forbindelse med 
indkaldelsen til Generalforsamlingen opfordret interesserede til at give sig til kende 
inden Generalforsamlingen, dette gentages næste år
- er der konkrete emner vi skal tages stilling til – Der var ingen beslutninger, som 
bestyrelsen skal tage sig af efterfølgende.

3) Gennemgang, godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 9. nov. 2010
- Referatet blev godkendt og underskrevet.
- Indlægget: På rundtur i kredsene, som skal i Hovedklubbladet er Lisbeth tæt på at få 
lavet.
- Mangellisten i køkkenet - Stig laver mangellisten, den kommer nok op på lørdag.

4) Indkommen post/alle
Der var ingen indkommen post

5)Nyt fra formanden/Lisbeth
- Referat fra Lisbeth og Stigs møde med Jacob Hermansen den 28. februar:
Jacob Hermansen havde en håndværker med på mødet, kommunen tilbyder at lave en 
offentlig forhindringsbane med faste forhindringer på en del af pladsen vi ikke bruger
Der blev igen drøftet muligheden for en container til agilitybanen
Der blev drøftet nyt klubhus. Kommunen har ingen penge, men det har vi. Kredsens 
Pladsmand Kåre Gottlieb kender et firma som kan tilbyde noget vi måske kan bruge. 
Lisbeth, Stig og Jytte holder møde med dem 4. marts. 
Jacob Hermansen er villig til at se på om vi må udvide P-pladsen 
- Kredsfest: Lisbeth har hørt, at nogen synes vi skal finde lokaler til kredsfesten 
nærmere Farum, tror der vil møde flere op, end i Værløse. Det vil vi tage op senere på 
året, da man ikke kan søge om lokaler endnu.
- Det årlige arrangement for trænere, udvalg mv. skal aftales på næste møde
- Der har været afholdt formandsmøde i Hovedklubben, Lisbeth deltog ikke på mødet.



      
6) Nyt fra næstformanden/Jytte
- Jytte spørger om der er grus på vej til P-pladsen, Stig oplyser, at det er der
- Jytte taler med Kåre Gottlieb om reparation af håndtaget på lågen.

7) Nyt fra kassereren/Stig
- Gennemgang og underskrift af regnskabet for 2010
- Indskrivninger til dato: Tilmeldte 101 + 2 støtte, det har indbragt 28.200.- kr. 
samme tid sidste år var vi oppe på 31.260.- kr. Der kommer hele tiden nye tilmeldinger
- Orientering om drift af kantinen: Det går glimrende, samarbejdet fungerer også fint.
 - Hvordan går det med den sorte bog? Den styrer Jette, som var fraværende.
 
8) Nyt fra udvalget/Lisbeth  
- Status på avlskåringen: Der er styr på den, der er 5 hunde tilmeldt
- udvalget drøfter om kredsen skal geninføre et avlsudvalg
- Det overvejes at afholde et skue eller mix-match i 2012

9) Kredsblad/alle
- Deadline næste blad: Ghita beder om datoer, Stig sender vores forslag til Ghita
- Kredsblade sendes kun pr. brev, til dem der ikke træner på pladsen. Marianne står 
fremover for hvem der skal sendes til, da hun ved hvem der er tilmeldt på holdene.
- Vi overvejer fremover at sende indkaldelse til Generalforsamlingen pr. mail til de 
medlemmer, der har oplyst en E-mailadresse. Det er en stor portoudgift, at sende pr. 
brev til alle
- Status på annoncører: Der er 2 der er stoppet.Jytte forsøger at skaffe nye annoncører.
Kredsbladet giver underskud, men vi synes pengene er givet godt ud.
Romic spørger om vi har overvejet annoncer på hjemmesiden. Vi ønsker ikke banner-
reklamer, men kan evt. forsøge at lave en sponsorside på hjemmesiden, Stig overvejer 
mulighederne.        

10) Eventuelt
- Ny låge: Den planlagte flytning af lågen skal ske snarest muligt. 
- Det er stadig et problem, at der er mange der opholder sig med deres hunde lige 
indenfor lågen. Det skaber stress for dem der er på vej ind og ud af lågen. Indtil lågen 
er flyttet opfordre vi alle til, at give plads til hunde på vej ind og ud.
- Dato til arbejdsdag – Det bliver lørdag den 28. maj 
- Nyt A-spring med belægning – springet er købt, skal bare stilles op.
- Flaget er stjålet/væk med snor og det hele. Vi køber et nyt, som fremover kun hejses 
ved arrangementer på pladsen. Stig indfører dette i prøvehåndbogen.
Jytte laver ny billede/tekst konstruktion for at få ensartet personoversigt i klubhuset
Foreløbig dato for Generalforsamling næste år er fastsat til 1. februar 2012
       
11) næste møde. 
Mandag 9. maj hos Lisbeth kl. 18.30


