Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø
Referat af bestyrelsesmøde hos Stig den 8. maj 2012 kl. 18.30
Til Stede: Lisbeth Pedersen, Jeanette Marker, Stig Christensen, Sus Fagerberg, Anne Dyhr (referent )

1) Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 1. marts
- Referatet blev godkendt og underskrevet.
- opfølgning af evt. løse ender:
Aftale med Maxi Zoo Hillerød – Jeanette har lavet en etårig aftale. Vi får en hvalpepose til alle nye hvalpe med en pose godbidder, en bold, et gavekort på 20.- kr. samt
tilbud om indmeldelse i ”poteklubben”. Derudover får vi hver måned 8 x 200g
godbidder til hvalpeholdene. Det er samtidig aftalt at skulle Maxi Zoo i Hillerød
afholde events, står kredsen til rådighed for evt. aktiviteter.
Annonce fra ”Den Mobile Dyrlæge” – Anne tager kontakt og vender tilbage senest
27. maj af hensyn til kredsblad.
Hetzpæl – Jeanette er fuld gang.
Arbejdsområder – gennemgang udskudt pga tidsmangel.
Deltagere på prøvehold uden medlemskab – Der er kun 1 der mangler, der holdes
øje med, at reglerne overholdes.
Træner til IPO-hold – Kredsudvalget arbejder på nyt træningskoncept for kredsen.
Konceptet gennemgås på trænermøde inden afslutning af denne sæson.
Arbejdsdag – Aftalt til 2. juni, der sendes nyhedsbrev ud. Der er bl.a. flg. planer:
Afskærmning af indgang, reparation af hul i hegn, reparation af skjul, nyt kighul i
lavere højde, nyt A-spring, klubhus males ude og inde, låg til sandkasse repareres.
Kredsfest – afholdes 17. november. Det har ikke været muligt at finde alternative
lokaler, så Hareskov Hallen bookes igen. Vi går væk fra levende musik, da der ikke
har været opbakning om det. Stig annoncerer efter et festudvalg, som er første
forudsætning for, at vi får en kredsfest i 2012. Vi havde forsøgt at få den 24.
november, men der var optaget.
2) Indkommen post/alle
- Container til AG redskaber. Vi har omsider fået tilladelsen, Lisbeth kontakter Jacob
Hermansen i Farum Kommune om nøjagtig placering. Vi har fået 2 tilbud på
containere af Janni Ysbæk-Nielsen.
3) Nyt fra formanden/Lisbeth – Intet særskilt
4) Nyt fra næstformanden
- Afvikling af Mix Match - Stig taler med Michael Stenholm Nielsen og laver budget.
- Mærkedage andre kredse – Spørgsmålet om vi skal møde op og give en gave tages
op fra gang til gang. Fra 25 års jubilæum og længere.
- Det blev besluttet, at tilbyde kredsens kenneler en annonce på hjemmesiden, som de
kan bruge, når de venter/får hvalpe. Jeanette tager kontakt til kennelerne.
Tivoli 9. sep. – Jeanette vil gerne stå for, at kredsen er racerepræsentant igen.
- Forespørgsel fra kredsudvalg om figurantkursus hos Jakob Knudsen, pris 2.500.- kr.
Bestyrelsen har sagt OK, det er vigtigt, at figuranter og trænere udvikler sig.

5) Nyt fra kassereren/Stig
Regnskab: Indskrivning er på niveau som sidste år.
Omsætning i kantinen er mindre end sidste år, vi har ikke haft mange arrangementer.
Annoncer er betalt
Regnskabet kører lige rundt. Vi må nok se på priserne i kantinen pga alle indkøbspriser er steget.
Der købes nye pistoler, som kun skal bruges til prøver, de får deres eget pengeskab og
Stig renser fremover pistolerne. Årsagen er, at vi tit har problemer med pistolerne til
prøverne, hvor de bare skal virke.
Græsset er slået 8. maj, kommunen kommer hver 4. uge, ”Købmanden” Niels-Jørgen
Pedersen slår de øvrige uger, så græsset slås hver 14. dag.
Vi køber batteridrevet græsslåmaskine til græsset foran klubhus + skjul.
Vi prøver at finde nye skabe til klubhus, så det kan laves pænere og mere praktisk. Sus
kan evt. skaffe nogle gratis fra sit arbejde
6) Nyt fra udvalget/Lisbeth – Intet særskilt.
7) Kredsblad/alle
Deadline 27. maj
8) Eventuelt
- Info fra Jeanette: Der er Formandsmøde i okt. 2012 set i HB – ref. fra mødet d.
21.04.12
- Vi hænger ikke længere annoncer for andre kredses arrangementer op i klubhuset,
da alle interesserede selv kan finde dem på hjemmesiden.
- Kredsudvalget er ved at opdatere velkomstfolder.
9) Næste møde
14. august i klubhuset kl. 18.30

