Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø
Bestyrelsesmøde den 19. februar 2014 hos Lisbeth Pedersen, Hvilebækvænge 3, 3520 Farum
Til stede: Lisbeth Pedersen, Annette Broberg, Britta Thomsen, Sus Fagerberg, Vibe Lenthe, Karen
Geersbro, Anne Dyhr (referent).
1) Velkommen til bestyrelsens nye kasserer Britta Thomsen og nye 2. suppleant Karen Geersbro.
Orientering om tavshedspligt.
Info om hvordan møderne plejer at foregå.
Bestyrelsens arbejdsområder:
Gennemgang og fordeling af ansvars/arbejdsområderne. Opdateret oversigt lægges på hjemmesiden.
Lisbeth taler med Jannie Ysbæk-Nielsen om hvem der kan tage ansvaret for ”årets hund”.
Materialer: Anne er ny kontaktperson til Michael Overgaard.
Salg af jakker: Vi sælger ikke jakker pt. Annette undersøger nogle nye muligheder.
Hvalpeposer fra Maxi Zoo: Sus tager kontakt til Maxi Zoo.
Tovholder for køkken: Stig Christensen har overtaget posten som tovholder fra Annette, som har mange
nye forpligtelser i bestyrelsen og som træner.
2) Afrunding af generalforsamlingen
Underskrift af referatet samt regnskabet: Lisbeth tager begge dele med på træningspladsen og
får underskrifter af Stig Christensen og Jeanette Marker
3) Godkendelse og underskrift af referatet fra sidste møde.
Anne tager det med til underskrift på træningspladsen.
4) Indkommen post/alle
Fremgår af nyt fra formanden.
5) Nyt fra formanden/Lisbeth
Børneattester: Der er indhentet børneattester på: Annette Broberg, Dorthe Sørensen,
Jan O. Rasmussen, Lisbeth Pedersen, Jannie Ysbæk-Nielsen, Niels Broberg, Ole B. Pedersen.
Lisbeth sørger for at indhente de attester, der mangler.
Sommeraktivitet: kommunen vil gerne høre mere, Lisbeth tager kontakt til kommunen vedr. datoer,
forsikringer, toiletforhold, og at børnene skal medbringe madpakker.
Udvidet brug af pladsen: Jacob Hermansen fra kommunen har bedt om info om, hvad vi bruger den
udvidede træningstid til. Lisbeth har lavet en liste til dem.
Kredsens træningstider skal overholdes, tiderne fremgår af hjemmesiden. Det er ikke tilladt, at træne som
hold inden kl. 16.00 på hverdage.
Ny PRK – Annette Broberg
6) Nyt fra Næstformanden
Intet nyt
7)Nyt fra Kassereren/Britta.
Britta har kontakt med Stig Christensen om hvordan det hele foregår mest hensigtsmæssigt. Britta er
tilmeldt hovedklubbens grundkursus.
8)Nyt fra udvalget/Lisbeth
Intet nyt, referat fra sidste kredsudvalgsmøde er udsendt.

9) Kredsblad
Drøftelse af nedlæggelse af kredsbladet.
Kredsbladet tages op på næste møde. Annette tager kontakt til Ghita Studsgaard Nielsen.
10) Eventuelt
Nyt fra Pladsmanden: Niels Broberg og Jacob vil se på klubhusets tag, og melde tilbage,
hvordan tilstanden er.
Arbejdsdag: Niels Broberg vil gerne lave en arbejdsdag i maj, Niels vender tilbage med en dato,
og kommer med et oplæg til hvad der skal udføres på dagen.
Niels Broberg vil gerne deltage, hvis der er møder med Jacob Hermansen på pladsen.
Færdiggørelse af kravlegården: Niels Broberg følger op.
Ny låge: Vi vil gerne have en låge af samme type som den nuværende.
Ny webmaster til afløsning af Stig: Anne kontakter Stig.
Figurenter: Der er mange aflysninger af C-træning, vi har behov for flere figurenter.
Ønske fra Michael Nielsen om grønt lys til køb af figurent.
Bestyrelsen ser positivt på, at købe en eller flere figurenter. Det skal ikke kun være
til IPO holdet, det skal også være til C-træning om torsdagen (lørdag om vinteren) Anne tager kontakt til
Michael Nielsen.
Ønske om røgfrit klubhus søndag, når IPO holdet evaluerer: Lisbeth tager kontakt til hyggeholdet.
Fællesmøde med kredsudvalget: Bestyrelsen inviterer kredsudvalget til et fællesmøde.
Loppedag: Dorthe Sørensen har foreslået, at kredsen holder et loppemarked, og hun vil gerne stå for, at
arrangere det. Bestyrelsen synes det er en god ide, Lisbeth tager kontakt til Dorthe.
Michaels Overgaards kasse med materialer vi kan sælge, når han ikke er der, skal ændres til, at tingene
lægges i glasskabet i klubhuse.
Britta aftaler afregning af materialesalg med Michael.
Afregning for salg af materialer i Michaels fravær aftales af Anne.
Vi mangler reol til agility containeren og nye jernskabe til den anden container. Hvis nogen har nogle
skabe de ikke bruger, vil vi meget gerne høre om det.
11) Næste møde
Forslag fællesmøde med kredsudvalget den 18. eller 26. marts kl. 19.00 – Lisbeth tager kontakt.
Næste bestyrelsesmøde holdes den 1. april i klubhuset kl. 18.30.

