
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Referat af bestyrelsesmøde i klubhuset den 13. august 2012 kl. 18.30
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jeanette Marker, Stig Christensen, Sus Fagerberg, Romic 
Yong.

Før mødet gik i gang, havde vi besøg af kredsens pladsmand Kåre Gottlieb, som 
havde ønsket at få en dialog om, hvad der er behov for i den nærmeste fremtid. Der 
blev lavet en liste, og vi aftalte, at vi fremover sender en mail til ham, når der er brug 
for hans assistance.

1) Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 8. maj 2012. 
     - Referatet blev godkendt og underskrevet.

       - Opfølgning på opsætning af Hetzpæl – den er under produktion.
   
2) Indkommen post/alle
     - Tak fra Ungdomslejren – Vi har modtaget en mail med tak for kredsens støtte til  
        ungdomslejren.

  
3) Nyt fra formanden/Lisbeth
     - Besøg af pladsmand Kåre Gottlieb jfr. ovenfor  

- Forslag fra Michael Stenholm Nielsen og Hans Nissen om en boldmaskine – 
  Lisbeth taler med Michael om hvilken model der er behov for, og om hvad den 
  koster.

     - Afgørelse fra Natur og Miljøklagenævnet vedrørende container til agilityudstyr – 
       Vi har fået tilladelsen, containeren er anskaffet og anbragt bag agilitybanen.

                           - Spor på Favrholm – Vi kan ikke længere bruge arealet i klubregi. 
                           - Forslag fra Tina Hassenkam om billeder på hjemmesiden med hunde/hundefører, 

       bestyrelsen er ikke bekendt med nogen, der har overskud til at stå for dette.   
- Forslag fra Dorthe Sørensen om at oprette en ungdomsfond. Bestyrelsen er 
  positiv stemt, og beder Dorthe om at komme med et mere detaljeret oplæg.
- Uofficelt DM i agility og rally lydighed (kun Schæferhundeklubben) – kredsen er 
   blevet forespurgt om mesterskabet kan afholdes hos os den 7. okt. Hvilket vi har 
   sagt ja til. Iris Sørensen står for arrangementet.
- Tivoli – Vi skal stå for agility på Hundens dag i Tivoli i år. Jens Christian 
   Lauritsen skal være tovholder.
- Våbentilladelse – Alle, der skyder med revolverne, skal fremover have tilladelse
   til dette, Per Jørgensen arbejder på sagen.

4) Nyt fra næstformanden
    - Tilbud til kennelerne i kredsen, om link på hjemmesiden, når de har hvalpe til 

Salg - Kennelerne beder om, at servicen skal være gratis, da de leverer mange 
medlemmer til kredsen. Vi ophæver betalingen.

       



      
5) Nyt fra kassereren/Stig
    - Bidrag til Schæferhunde VM – Stig holder øje med, om der er andre kredse, som 

                            Støtter. Det er der foreløbig ikke.
                          -  Regnskab pr. 30. juni – det ser fornuftigt ud.

     - Stig har købt en buskrydder, så vi kan holde området foran klubhuset i orden.

6) Nyt fra udvalget/Lisbeth 
     - Der er udvalgsmøde fredag den 17. august.

 
7) Kredsblad/alle
    - Næste blad udkommer 6. oktober, deadline er 22. september. Sidste blad i år 
      udkommer 24. november, deadline er 10. nov. 

 
8) Eventuelt
    - Sponsoraftaler ved arrangementer – Sponsorer skal gøres opmærksom på, at der   
      kan være andre sponsorer til stede. 
    - Jeanette har fået flg. sponsorer til Mix Matchen den 26. august: Maxi Zoo, Cauda  
      v/Michael Overgaard og Hundens Netbutik v/Birgitte Christensen.
    
9) Næste møde tirsdag 9. okt. kl. 18.30 i klubhuset.


