
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Referat af bestyrelsesmøde hos Lisbeth den 1. marts 2012 kl. 18.30
Til stede: Lisbeth Pedersen, Stig Christensen, Jeanette Marker, Sus Fagerberg, Vibe 
Lenthe, Romic Yong, Anne Dyhr (referent)

Dagsorden:

1) Velkommen til Jeanette og Sus.
- Orientering om tavshedspligt.
- kort info om hvordan møderne plejer at afholdes. 

2) Afrunding af generalforsamlingen.
- Underskrift af referatet + regnskab – Referatet blev godkendt og underskrevet.
- Evaluering af valg til repræsentantskabsmødet:
  For at være sikre på, at vi har nogle kredsmedlemmer, der vil repræsentere kredsen 
  på mødet, vil bestyrelsen inden generalforsamlingen spørge de der stillede op sidst,  
  om de ønsker at deltage. Bestyrelsen vil fremover ikke pege på nogen, man må selv 
  argumentere for sine holdninger på generalforsamlingen, hvis der er ønsker om det.
- Er der konkrete emner fra GF vi skal tages stilling til?
  Ved næste møde med kommunen, tager vi igen spørgsmålet op om Værløse flyve- 
  plads.

3) Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
- Opfølgning af evt. løse ender:
   Aftale med MAXI ZOO om velkomstpose til hvalpe – Jeanette følger op med Jytte
   Graugart.
   Anne Spørger ”Den Mobile dyrlæge” hun kender om evt. annonce.

4) Indkommen post/alle
- Mail fra kreds 3 Roskilde om støtte til DM IPO3 - vi støtter med 400.- kr.

  
5) Nyt fra formanden/Lisbeth
- intet nyt pt.

      
6) Nyt fra kassereren/Stig
- indskrivningen har foreløbig indbragt 30.600.- kr. Sidste år var beløbet på samme  
  tidspunkt 28.400.- kr. Der er tilmeldt 101 holdpladser og 1 støttemedlem.

7) Nyt fra udvalget/Lisbeth 
- Der har været afholdt figurantsamling – Der blev efterlyst en hetzpæl, som kredsen 
  har haft tidligere. Jeanette prøver at finde ud af om den findes endnu.



 
8) Kredsblad/alle
-  Stig har talt med vores redaktør Ghita Studsgaard Nielsen, blad nr. 2 skal komme 
   primo juni, nr. 3 sidst i august og nr. 4 medio nov.

 
9) Eventuelt
- Bestyrelsens arbejdsområder – Anne sender mail med oversigten til alle i 
  bestyrelsen. På næste møde tager vi stilling til evt. omfordeling.
- Der er pt. 3 deltagere på prøvehold 1, som ikke er medlem af Schæferhundeklubben. 
  Da dette er et krav, når man går op til prøver, skal træneren følge op på det. Hvis  
  deltagere på holdet stadig er i tvivl om de vil gå op til prøver, skal de alligevel være 
  medlem senest 3 mdr. efter starten på prøveholdet, hvis de ønsker at gå på holdet.
- BHP Holdet mangler træner – hvad gør vi? Kredsudvalget arbejder på sagen,  
  Lisbeth og Stig følger op.
- Hvem står egentlig for småkager frugt og lign. om lørdagen? - Det gør Kenja, som 
  gør en hel masse for at hygge om os alle sammen – tusind tak Kenja.
- Arbejdsdag - Vi tænker over hvilke arbejdsopgaver der er behov for, og finder 
  datoer på næste møde. 
- Kredsfesten 2011 gav underskud på 3.800.- kr. Vi vil prøve at flytte festen til andet 
  lokale i nærheden af Farum, det er svært og vi modtager meget gerne forslag til et  
  egnet sted, hvis nogen kender et godt festlokale, som ligger centralt. Vi fastholder  
  tidspunktet sidst i november, så det er efter kredsmesterskabet, datoen bliver den 24. 
  november. Når vi har fundet lokalet vil vi forsøge at finde et festudvalg! 
- Prisen på indkøb af vand er steget, men vi fastholder kredsens salgspris.

   - Kredsjakker – Jeanette undersøger priser for fleecejakker og jakker i softshell

       
10) næste møde
- Tirsdag den 8. maj hos Stig.

 


