
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Referat af bestyrelsesmøde hos Lisbeth den 14. februar 2013
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jeanette Marker, Stig Christensen, Sus Fagerberg, Vibe Lenthe, 
Annette Broberg, Anne Dyhr (referent)

1) velkommen til Annette Broberg
Orientering om tavshedspligt.
Kort info om hvordan møderne plejer at afholdes.
Bestyrelsens arbejdsområder blev ajourført, og vil fremover ligge på kredsens 
hjemmeside.

2) Afrunding af generalforsamlingen
Underskrift af referatet 
Jævnfør referatet har vi undersøgt, om vedtægterne skal være fremlagt på 
generalforsamlingen. Dette er ikke tilfældet. 

3) Godkendelse af referatet fra sidste møde
Underskrift af referatet

4) Indkommen post/alle
Der var ingen post.

5) Nyt fra formanden/Lisbeth
Intet nyt.

6) Nyt fra Næstformanden
Formandsmødet: Jeanette deltog på formandsmødet den 3. februar. Referatet 
ligger på hovedklubbens hjemmeside.
Tøj/Jakker: Jeanette reklamerer ikke med jakkerne pt. pga manglende 
efterspørgsel
Kontrakt med Maxi Zoo: Maxi Zoo leverer stadig hvalpeposer og godbidder.
Vi har nu den nye type apportbukke til salg i kredsen. De resterende gamle 
apportbukke sættes billigt til salg på opslagstavlen

7)Nyt fra Kassereren/Stig
Indskrivning ligger på sædvanligt niveau.



8)Nyt fra udvalget/Lisbeth
Intet nyt pt. referater fra udvalgets møder ligger på hjemmesiden.

9) Kredsblad
Jeanette taler med Ghita om deadline i 2013

10) Eventuelt
Parkeringspladsen: Stig er i dialog med Jakob Hermansen i Kommunen.
Visitkort – Lisbeth bestiller nogle nye visitkort med kredsens logo.
Udsendelse af nyhedsbreve – Nyheder samles sammen og sendes ud, så vi 
begrænser antallet af nyhedsbreve. 
Priser i kantinen: Fremover kan man vælge at købe en kop kaffe til 3.- kr., eller 
”kaffe hele dagen” for 10.- kr.
Vi drøftede indkøb af nye vanddunke samt evt. vandbeholder, Anne undersøger, 
først hvad man bruger i campingvogne, herefter undersøges markedet.
Annette indkøber 2 stk. nye kaffemaskiner.
Ved førstkommende lejlighed udskiftes defekte underskabe i køkkenet.
Når Michael Overgaard ”Cauda”, som fremover vil stå for salg af materialer, er 
fraværende, kan man henvende sig til Jeanette, vedrørende køb af bolde, liner 
og andre træningsmaterialer.

11) Næste møde
Mandag den 8. april i klubhuset.
Vibe kan ikke deltage.


