
Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø

Bestyrelsesmøde hos Jeanette den 21. oktober 2013 

Dagsorden:

1) Godkendelse og underskrift af referatet fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2) Indkommen post/alle
Indkaldelse til formandsmøde – formandsmødet er udsat på ubestemt tid på grund af manglende 
tilslutning. 
Arrangementsplansmøder – Kredsen har ingen, der deltager på Landsdelsmødet om arrangementsplanen. 
Det er kredsudvalgets ansvar, at sende en repræsentant af sted.
Mail om prøvegebyr – Hovedklubben har korrigeret opkrævningsprincippet, jfr. gældende love.
Mail fra Pia Nielsen – Dyrlæge Pia Nielsen, spørger om det er ok, at hun tilbyder, at vaccinere 
kredsmedlemmernes hunde på træningspladsen. Det har vi accepteret. Lisbeth svarer Pia.
Mail om Flyvestationen i Værløse – Vi har tilbudt at deltage i et åbent hus arrangement, men blev afvist.
Mail om åbning af kultur- og aktivitetscenteret ”Stien” – Vi vil have mulighed for at låne nogle lokaler, 
men der er ikke køkkenfaciliteter, der er kun en bar og køleskab, der er plads til 100 personer.
CVR registrering af kredsen – Det sørger Stig for, da det er et nyt krav fra kommunen.
Tilbud om førstehjælpskursus – Kommunen tilbyder førstehjælpskursus, vi har mange der deltager, man 
tilmelder sig selv.

3) Nyt fra formanden/Lisbeth
Intet ud over ovennævnte pkt. 2

4) Nyt fra Næstformanden
Opfølgning på materialesalg – Jeanette følger op på afregning.
Maxi Zoo – Jeanette genoptager kontakten.

5)Nyt fra Kassereren/Stig
Status på kredsøkonomien – Kredsens økonomi er generelt god, på trods af et lavere aktivitetsniveau. Vi 
har dog underskud på køkkenet og må overveje højere priser og/eller bedre kontrol med selvbetjeningen.
P-pladsen – Vi har haft en ekstraordinær udgift til lovliggørelse af P-pladsen.
Vi har fået nyt tagpap på containeren

6)Nyt fra udvalget/Lisbeth
Træningsplan 2014 – Der indkaldes til trænermøde inden længe.
Udvalget foreslår, at det skal koste ekstra at træne på kredsens hold, hvis man ikke er medlem af kreds 
55. Bestyrelsen foreslår, at vi hæver prisen med 100.- kr. for deltagere, der ikke er medlem af kredsen.
Bestyrelsen undrer sig over, at der er lagt en ekstra prøvedag 14 dage inden kredsmesterskabet.



7) Kredsblad
Kredsblad på hjemmesiden, for og imod – vi drøftede om kredsbladet skal bestå, da der er rigtig mange 
blade, der aldrig bliver afhentet i klubhuset. Det er desuden svært at få folk til at skrive indlæg og 
historier i bladet, samt at skaffe annoncører.

8) Eventuelt
Opfølgning på hegn fra kommunen – kommunen lover stadig at lave hegnet, Lisbeth har talt med John ? 
(ham som laver hegnet) i dag, vi følger op.
Opfølgning på lågen, jfr. Referat af bestyrelsesmøde 6. maj – Annette oplyser, at Niels Broberg har 
aktivitet i gang med lågen.
Jeanette efterspørger en hjertestarter. Annette og Jeanette spørger om muligheden for det, når de er på 
førstehjælpskursus.
Lisbeth efterlyser bidrag/sponsorgaver til Banko.
Hjemmesiden – Stig har åbnet for, at kredsudvalget selv kan lave arrangementer mv. på hjemmesiden.
Generalforsamling 2014 – Vi foreslår onsdag den 5. februar. Lisbeth ansøger om lokale, og spørge om 
René Jørgensen kan/vil være ordstyrer.

9) Næste møde
Dato aftales på generalforsamlingen


