
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Referat af Bestyrelsesmøde hos Lisbeth den 9. maj 2011 kl. 18.30
Til stede: Lisbeth Pedersen, Stig Christensen, Vibe Lenthe, Anne Dyhr (referent)

Dagsorden:

1) Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 1. marts 2011
 - Referatet blev godkendt og underskrevet
    
2) Indkommen post/alle
 - Ifbm der arrangeres ture for træningsholdene har der været forespørgsel om kred-
sen betaler billetten for ægtefæller/samlever og børn, som deltager på turene. Det gør 
vi, da det hidtil ikke har været den store udgift, og da det er godt for både hunden og 
familien. Hvis det senere viser sig, at der kommer mange flere deltagere, tages 
spørgsmålet op igen.
- Hovedklubben har opfordret kredsene til at støtte VM-holdets deltagelse i VM. Vi
er endnu ikke helt afklarede fsva det, vi ikke har gjort det hidtil. Vi plejer at støtte DM 
SPH, BHP3, Ungdomslejr og HAS.

 
3)Nyt fra formanden/Lisbeth
- Det er tid til at planlægge hyggeaften for alle de frivillige der holder kredsen     
kørende – Lisbeth sender link til Anne, som vil være tovholder i år.
- Fællesdagen den 28. maj: Da der er flere hold, der ikke er på pladsen den 28. maj, og 
der derfor må påregnes et mindre fremmøde end sædvanligt, gør vi det lidt anderledes 
i år. Der sendes Nyhedsbrev ud om dette.
- Novemberfest: Hvor skal den holdes i år? Der skal snart bookes. Lisbeth og Stig går 
i gang med at finde mulige steder helst i Farum, og helst i nærheden af offentlig trans- 
port.
- Kredsen har fået lovning på ny sponseret markise – den er nok snart på vej.
- Jacob Hermansen fra Farum Kommune har været på pladsen med en kollega for at  
komme videre med vores ønsker. De arbejder med flere faste forhindringer nede ved 
vejen, så vores agilitybane skånes af ”fremmede brugere” Container til Agilityred-
skaber kommer også. Ligesom der arbejdes på større og bedre P-plads. Når vi har  
fået disse ting på plads, kommer turen til ansøgning om nyt klubhus.    

      
4) Nyt fra næstformanden/Jytte – Jytte var fraværende

5) Nyt fra kassereren/Stig
- Indskrivninger til dato – samme niveau som sidste år
 - Drift af kantinen giver pt. et lille overskud – Bemandingen kører fint, Stig er 
tovholder. Der vil blive mere fokus på at fylde køleskabet op til hyggeholdet og 
sørges for, at der er flere kildevand. 
 - Regnskabet viser pt. et overskud på ca. 22.000.- kr. der mangler dog afregning fra  
 Hovedklubben.



 
6) Nyt fra udvalget/Lisbeth - Intet nyt pt.
 
9) Kredsblad/alle
- Det er ikke lykkedes at finde nye annoncører. Stig har, som aftalt på sidste møde,  
lavet link til sponsorer på hjemmesiden, findes i valgmenuen i venstre side. Dette 
er vedtaget for at gøre det mere attraktivt at annoncere.

10) Eventuelt
Stig foreslår vi køber en gasgrill, så det bliver lettere og hurtigere at lave noget 
madhygge – det gør vi, Stig går i gang med at finde et godt tilbud.
Vi talte om flaget på pladsen kan gøres fast på en bedre måde, så det ikke ødelægges 
af vandaler, og om vi kan få lavet et flag med kredslogo. Stig undersøger hvad et flag 
med kredslogo vil koste.
       
11) Næste møde. 
16. aug. 18.30 – hos Vibe


