Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø
Referat af Bestyrelsesmøde hos Anne den 21. november 2011 kl. 18.30
Til stede: Lisbeth Pedersen, Stig Christensen, Anne Dyhr (referent)
Dagsorden:
1) Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 29. august 2011
- referatet blev godkendt og underskrevet.
- Opfølgning på:
- Flytning af låge – Vi overvejer alternativ løsning med ”sluse” så det bliver muligt at
gå ind og ud af pladsen uden risiko for konflikter imellem hundene.
- Opsætning af A spring – Vi venter til efter vinterpausen.
- Container til AG redskaber – Sagen er stadig til behandling i Natur- og miljøklagenævnet.
- Nye annoncører – Vi har ikke fundet nogen nye annoncører, vi opfordrer alle til, at
være OBS på mulige annoncører.
- Jytte har lavet en aftale med MAXI ZOO i Herlev, som vil give en velkomstpose til
alle hvalpe, som bliver indmeldt til foråret, mod at få sit navn frem.
2) Indkommen post/alle
- Mail fra Jytte – Jytte har ikke mulighed for at fortsætte som næstformand efter
Generalforsamlingen 2012, men kan evt. stille op som suppleant.
- Mail fra Jette – Jette er fra dags dato udtrådt af bestyrelsen, samt ophørt som
ansvarlig for ”årets hund”
Bestyrelsen vurderer situationen fsva. Bestyrelsesmedlemmer.
Kredsudvalget tager stilling til årets hund.
3)Nyt fra formanden/Lisbeth
- Generalforsamling, vi foretrækker onsdag 1. februar, alternative datoer er 8. feb.
eller 25. januar. Lisbeth kontakter Rene Jørgensen om, han vil være ordstyrer på
dagen.
- Banko - der var ca. 54 deltagere og der var et flot overskud på 6.730.- kr.
- Kredsfesten - pga et begrænset fremmøde på 42 tilmeldte deltagere fik vi et
underskud på ca. 3.000.- kr. for festen. Vi vil derfor på et senere bestyrelsesmøde
vurdere om, der er grundlag for en årlig fest fremover.
4) Nyt fra næstformanden/Jytte
- Jytte var pga sygdom ikke til stede.

5) Nyt fra kassereren/Stig
- Træningsgebyr - Udvalget har forespurgt om træningsgebyret bør reguleres. Da vi
har en pæn formue i kredsen, ser vi ingen grund til at hæve træningsgebyret.
- Klubhus – Vi har fået nye vinduer med tremmer og ny endevæg (den gamle var
rådnet op). Vi har desuden fået leveret og opsat en ny markise, sponseret af
”Nordens Markiser”
Vi vil også foretage forskellige forbedringer af køkkenet.
- Vi er meget plaget af tyveri og hærværk – der er hele tiden noget nyt, ofte på
agilitybanen
- P-plads – Vi har fået ny belægning.
6) Nyt fra udvalget/Lisbeth
- Der har været møde i udvalget den 17. nov. Referatet er ikke udsendt endnu.
9) Kredsblad/alle
- Vi kontakter Ghita Studsgaard Nielsen med datoer for de kommende udsendelser,
når vi har fastsat GF dato.
10) Eventuelt
- Der var ingen emner.
11) næste møde – fastsættes efter GF

