Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø
Referat af bestyrelsesmøde i klubhuset den 29. juli 2013
Til stede: Lisbeth Pedersen, Jeanette Marker, Stig Christensen, Vibe Lenthe, Sus Fagerberg, Annette Broberg, Anne
Dyhr (referent)

1) Godkendelse og underskrift af referatet fra sidste møde
Referatet fra 6. maj blev godkendt og underskrevet. Referatet fra 14. februar blev underskrevet.
Opfølgning:
Køkken: Der har endnu ikke været tid til at sætte nye skabe mv. op i køkkenet.
Vanddunke: Der er indkøbt nye vanddunke.
2 Indkommen post/alle
Mail fra Furesø Kommune om CVR-registrering. Det er nok ikke aktuelt for os. Lisbeth svarer
tilbage, at vi ikke har et CVR-nr.
3) Nyt fra formanden/Lisbeth
Lisbeth oplyser, at kåringen vi lige har afholdt gik godt. Regnskabet løb rundt med et overskud på
723.- kr. Regnskab for kantinesalget er ikke klar endnu.
6) Nyt fra Næstformanden
Opfølgning på tøj fra Arsima: Da der ikke har været bestillinger på Jakker, har Jeanette ikke
undersøgt de nye priser.
Opfølgning på materialesalg: Michael Overgaard har ikke været her ret meget i foråret, Jeanette
følger op på, om han stadig er interesseret i at sælge på pladsen, og om vi kan regne med, at han
kan komme hver lørdag fremover.
7) Nyt fra Kassereren/Stig
Status på kredsøkonomien: Regnskab for første halvår er ikke klar endnu.
Opfølgning på P-plads: Entreprenøren har lovet, at pladsen er sat i stand inden næste sæson starter.
Stig er ved at ændre hjemmesiden, så kredsudvalget eller andre, selv kan ændre relevante
informationer.
8)Nyt fra udvalget/Lisbeth
Træningsplanen for andet halvår er faldet på plads, den kan ses på hjemmesiden.
9) Kredsblad
Jeanette taler med Ghita Studsgaard Nielsen om datoer for de kommende blade.
Det tages op på næste Generalforsamling, om vi skal fortsætte med kredsbladet på papir, eller om
det skal på hjemmesiden.

10) Eventuelt
Opfølgning på arbejdsdag: Virkede det med, at Niels gik rundt på holdene, blev det planlagte
udført? - Der var enighed om, at det virkede rigtig fint, der var mange der deltog, og vi fik lavet det
planlagte.
Vi aftalte, at hvis der er uheldige episoder på pladsen med hunde, som reagerer uhensigtsmæssigt,
skal trænerer, bestyrelse og udvalg informeres. Kredsudvalget tager spørgsmålet op på næste
møde.
Opfølgning på hegn fra kommunen: Hegnet er snart færdigt.
Nøgler: Vi har stadig 2 nøgler udestående, som Sus forsøger at få tilbage.
Ny låge: Annette beder Niels Broberg sørge for den nye låge, da kommunens mand er for længe
om at gå i gang.
Grundkursus: Der er grundkursus i Hillerød torsdag den 22. august.
Der er interesse for SPH tilmelding.
Vi har mistet kredsens nye stangmål – Jeanette køber et nyt.
Der bliver meget varmt i køkkenet på varme dage, vi anskaffer en ventilator og Stig oplyser, at vi
også har en ventilator, der kan monteres i væggen, så luften skiftes ud. Stig har bedt Niels Broberg
undersøge om den kan bruges.
11) Næste møde
Onsdag den 9. oktober kl. 18.30 i klubhuset

