Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø
Bestyrelsesmøde hos Jytte den 29. august 2011 kl. 18.30
Til stede: Lisbeth Pedersen, Stig Christensen, Jette Hye, Jytte Graugart, Anne Dyhr
(referent)
Dagsorden:
1) Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 29. august 2011
- Referatet blev godkendt og underskrevet.
- Flg. er undervejs:
- hyggeaften – som bliver 30. september – Anne sender invitation ud.
- lovning på ny sponseret markise – der arbejdes på sagen.
- støtte til VM-holdet BHP3 - undersøges
2) Indkommen post/alle
- Der er kommet takkeskrivelse fra ungdomslejeren, som vi har støttet med 400.- kr.
den er hængt op i klubhuset.
3)Nyt fra formanden/Lisbeth
- Opfølgning på fællesdagen som blev lidt anderledes i år, hvor mange hold var
fraværende pga andre aktiviteter. Dagen forløb OK, der blev gjort rent, ryddet op,
malet borde/bænke og AG-redskaber. Vi mangler dog stadig:
- flytning af lågen - men Janni Ysbæk-Nielsen har en flink mand, som vil grave huller
til stolperne, så vi kan få det ordnet.
- opsætning af A spring – Stig har dialog med Per om det, springet skal samles, det er
tungt og der skal være flere om opgaven, så vi håber flere vil hjælpe.
- Novemberfest – festudvalget har sendt invitation ud, se hjemmesiden og klubhuset.
Vi håber rigtig mange vil møde op, så vi kan få liv i kludene. Forhåbentlig uden
snestorm denne gang.
- Container til AG-redskaber - Furesø Kommune bakker os op, og har indstillet til
bevilling fra Natur- og miljøklagenævnet. Vi afventer nu deres afgørelse.
4) Nyt fra næstformanden/Jytte
- Se under pkt. 9
5) Nyt fra kassereren/Stig
- Indskrivning er på niveau med foregående år.
- Vi har indkøbt en gasgrill + et kredsflag, ellers ingen ekstraordinære udgifter
- Drift af kantinen kører på skinner
- Oprydning: Det halter lidt med oprydning i klubhuset og køkken, vi opfordrer til at
alle lige rydder op efter sig selv, også børnene .

6) Nyt fra udvalget/Lisbeth
- intet nyt, referater kan ses på hjemmesiden.
9) Kredsblad/alle
- Vi mangler annoncører. Da vi heldigvis hele tiden får nye medlemmer, talte vi om
muligheden for at trænerne kan spørge på deres hold, om der er nogen, der har
interesse i en annonce. Jytte laver et informationsark med priser mv., der kan
udleveres.
10) Eventuelt
- Vi har fået nye låse og nøgler til klubben
- Vi har haft indbrud 23. aug. Vi sætter nye vinduer med gitter i.
- Der er jævnligt hærværk på AG-redskaber.
- Både indbrud og hærværk indberettes til Politiet hver gang det sker.
- Beløb til bespisning ved møder der afholdes i spisetiden, er forhøjet fra 50.- til 75.kroner pr. deltager.
- Da det ser ud til at have lange udsigter mht. tilladelse til nyt klubhus, vil vi shine
huset lidt op både ind- og udvendigt.
- Hvis vi får tilladelsen til containeren til AG-redskaber, sætter vi espalier op, så den
kan blive dækket af ”arkitektens trøst” (Hurtigvoksende grøn plante).
11) næste møde.
Mandag den 21. nov. hos Anne kl.18.30.

