
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Referat af bestyrelsesmøde i klubhuset den 6. maj 2013 
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jeanette Marker, Vibe Lenthe, Sus Fagerberg, Annette Broberg, Anne Dyhr 
(referent).

1) Godkendelse og underskrift af referatet fra sidste møde
Referatet underskrives efterfølgende.
Forbedring af køkken – Janni Ysbæk-Nielsen og Herdis Aagaard Petersen vil i 
sommerpausen stå for indkøb af nye elementer til udskiftningen i køkkenet. Niels Broberg 
m.fl. vil hjælpe med opsætningen.
Vanddunke – Annette er tovholder.

2 Indkommen post/alle
Vi har modtaget en mail vedr. p-pladsens belægning fra Jakob Hermansen i Farum 
Kommune. Vi skal selv sørge for at fjerne nuværende belægning. 
Vi skal indhente tilbud på grus og undersøger også, om der findes anden lovlig belægning, 
der er mere holdbar end grus.
Vi spørger Jakob om, kommunen vil stå for løbende vedligeholdelse af den nye belægning, 
da vi ved, at grus ikke holder længe. Der kommer hurtigt huller, og der er mange andre 
brugere af pladsen end kredsen.

3) Nyt fra formanden/Lisbeth
Børneattester er indhentet på hvalpetrænerne (Britta Thomsen, Herdis Aa. Petersen og Stig 
Christensen). Attesterne skal indhentes på alle trænere, Lisbeth står for dette.
Værløse Flyvestation - Vi har ansøgt om et område til træningsplads, men har fået besked 
på, at medio 2013 overdrages området til Naturstyrelsen. Vi afventer situationen.
Medlemslister bliver fremover ikke sendt fra sekretariatet, Formanden skal selv trække 
listerne på Hovedklubbens hjemmeside.
Nyt hegn til den del af pladsen, som AOF holdet må bruge - Arbejdet trækker i langdrag, 
da ham der skal lave det, pt. holder ferie.
Hvalpetræf – Kreds 82 Karlebo har inviteret til hvalpetræf den 1. juni – der er sendt 
invitation til hvalpeholdet.



6) Nyt fra Næstformanden
Vi havde en kort snak om repræsentantskabsmødet – referatet er lagt på hoved-klubbens 
hjemmeside.
Vi har fået en mail fra Claus Nielsen om rabat på tøj fra Arsima. Prislisten er svær at tyde, 
Jeanette vil derfor bede Claus om flere detaljer.
Jeanette har spørgsmål til Stig, om alle der har bestilt materialer hos Kenjan har betalt, Stig 
var fraværende, det tages op efterfølgende.
Tilskud til Seniorlejren - Vi blev enige om, at der skal gives det samme tilskud som til 
ungdomslejren. Jeanette tager kontakt.

7)Nyt fra Kassereren/Stig
Stig var fraværende

8)Nyt fra udvalget/Lisbeth
Intet nyt

9) Kredsblad
Der er deadline den 15. maj

10) Eventuelt
Arbejdsdag bliver lørdag den 8. juni.
Niels har lavet en liste til emner på arbejdsdagen.
Niels går rundt på holdene, og får tilmeldinger til arbejdsdagen.
Lisbeth laver opslag til klubhus, hjemmeside samt nyhedsbrevet sammen med Annette.

11) Næste møde
Mandag 29. juli kl. 18.30 i klubhuset


