Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø
Referat af bestyrelsesmøde i klubhuset den 9. oktober kl. 18.30
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jeanette Marker, Stig Christensen, Sus Fagerberg, Anne Dyhr (Referent).

1) Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 13. august 2012.
- punkter til opfølgning:
Indkøb af boldmaskine – boldmaskinen er indkøbt
Uofficielt DM i Agility og Rally lydighed – blev afviklet med succes, og kredsen
kan være stolt af have en danmarksmester, da Stig Christensen med Hugo fik en
flot førsteplads i agility.
Våbenbærertilladelser til revolverne – Per Jørgensen er i gang med at sørge for
dette.
Forslag om ungdomsfond samt billeder af medlemmer på hjemmesiden er vi ikke
kommet videre med.
2) Indkommen post/alle
- Oplæg fra Cauda v/Michael Overgaard vedr. aftale om indkøb af træningsudstyr
fra hans forretning. Stig og Jeanette taler med Michael om hvordan en aftale
evt. kan indgås.
3) Nyt fra formanden/Lisbeth
- Der er formandsmøde den 9. december i Vejle. Lisbeth er forhindret, men
Jeanette kan og vil gerne deltage, så det blev aftalen.
4) Nyt fra næstformanden
- Da der kommer nye regler for hvilke apportbukke, der må bruges til prøver, vil vi
bruge de apportbukke, vi har på lager til træning mv.
5) Nyt fra kassereren/Stig
- Regnskabet ser fornuftigt ud.
- Vi har brugt af formuen til nyanskaffelser samt vedligeholdelse af klubhuset.
- Fremover skal deltagergebyr betales ved prøvetilmelding i stedet for på dagen.
Dette letter i høj grad administrationen og der skal ikke opbevares kontanter.
- I anledning af nye regler for hovedklubbens betaling til kredsene, vil Stig
kontakte kredsrepræsentanterne vedrørende orientering om dette, da det blev
vedtaget på sidste repræsentantskabsmøde.
6) Nyt fra udvalget/Lisbeth
- Ingen nyheder pt.

7) Kredsblad/alle
- Sidste blad i 2012 har deadline 10. nov. blad udkommer 24. nov.
8) Eventuelt
- Der er sat rottekasser op ved containeren, de indeholder giftblokke, som ikke kan
falde ud og være til fare for hunde og børn på afveje.
- Kredsfest i november – Der er ingen, der har meldt sig til festudvalg endnu!!!
Lisbeth taler med udlejer af hallen i Værløse om, hvor sent vi kan aflyse aftalen.
- Maxi Zoo har lovet at give poser med godbidder til kredsens banko.
- Jeanette kontakter den nye forhandler af Arden Grange hundefoder om annonce i
kredsbladet.
- Datoen for Generalforsamling i 2012 bliver onsdag den 30. januar kl. 19.00.
9) Næste møde holdes mandag den 3. december hos Stig kl. 18.30

