
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 
Bestyrelsesmøde den 1. april 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) Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

Ansvar for årets hund - Michelle Sønderbæk varetager ”årets hund” fremover 

Aftale med Maxi Zoo - Aftalen er faldet på plads. Nye medlemmer kan få en 

velkomstpakke, Sus laver en formular vi kan udlevere. 

Lisbeths kontakt med Jacob Hermansen om vores udvidede træningstid - Jacob er blevet 

orienteret. Træningstiderne bliver skrevet på hjemmesiden, hvor det også præciseres, at 

tiderne skal overholdes, så vi ikke får problemer med naboerne og dermed kommunen. 

Sommeraktivitet - hvor langt er vi kommet i dialogen med kommunen? Lisbeth har skrevet 

til Kommunen, som ikke er vendt tilbage. 

Figurantsituationen, køb af figurant, samt Kim Dich på ABC hold - Hans Skåning er figurant 

for Ipo holdet 6 gange, Kim Dich er figurant på ABC holdet om lørdagen. 

De hundeførere der har figurant på deres eget hold, kommer sidst til om torsdagen. 

Webmaster - Lisbeth og Janni er ved at blive sat ind i hjemmesiden. 

Loppedag - Der var ikke mange der satte ting til salg, og heller ikke så mange der købte, det 

var ellers et godt initiativ. 

 

2) Indkommen post/alle 

Mail om kredsen kan/vil påtage sig at være vagter ved et triatlon. Vi har sagt nej tak, da det 

falder sammen med færdselsprøven og agilitystævnet. 

 

3) Nyt fra formanden/Lisbeth 

 

4) Nyt fra Næstformanden 

Meddelelse fra Pladsmanden vedr. arbejdsdag den 10. maj: 

Niels Broberg har lavet en liste over det vi har brug for at få lavet. Lisbeth laver et opslag 

som vil blive hængt op i klubhuset. 

Annette er ved at finde en løsning på belægningen på det ekstra spring. 

Vi køber et nyt legehus snarest muligt, det gamle brød sammen i sidste storm.  

 

5)Nyt fra Kassereren/Britta. 

Kredsen har fået et CVR nr., det er et krav fra myndighederne. CVR nummeret står på 

hjemmesiden. 

Britta har lavet aftale om afregning fra Michael Overgaard hvert kvartal, der er en pænt stor 

omsætning i salget. 

Indskrivning ligger lidt over sidste års niveau. 

 

 



 

 

 

6)Nyt fra udvalget/Lisbeth 

Evaluering af fællesmøde - Det var et godt møde. Vi vil fremover holde et fællesmøde hver 

sæson. 

 

7) Kredsblad 

Drøftelse af nedlæggelse af kredsbladet. Til erstatning for kredsbladet laver vi et link på 

hjemmesiden kaldet ”Netbladet” hvor man kan skrive de beretninger fra aktiviteterne og 

historier, man før skrev i kredsbladet, vi laver en mailadresse til formålet. Vibe står for 

”Netbladet” og sørger for, at historier og indlæg kommer på linket.  

 

8) Vedligeholdelse af P-pladsen  

P-pladsen er meget hullet efter vinteren – Britta taler med Stig Christensen om hvilken aftale 

vi har med kommunen om betaling af vedligeholdelse. 

 

9) Eventuelt 

Annette følger op på udskiftning af underskabe i køkkenet. 

Vi laver 2 kurve, hvor man kan lægge beskeder til Formanden/Lisbeth og 

Udvalgsformanden/Janni 

 

10) Næste møde 

Mandag den 19. maj kl. 18 i klubhuset 

 

 

 

 


