
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 

Bestyrelsesmøde den 19. maj 2014 i klubhuset. 
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 

Vedligeholdelse af P-pladsen – Britta har talt med Janni, som sørger for at hullerne bliver 

fyldt op, så snart de er tørret nok til det. Vi vil efterfølgende spørge kommunen, om de vil 

være med til at betale for vedligeholdelsen. 

Underskabe i køkkenet – Janni og Herdis vil stadig gerne stå for udskiftningen, når de får tid 

og mulighed for det, det kan være det bliver i sommerpausen. Niels vil gerne hjælpe til. 

Lågen til den nye indhegning – Lisbeth er ved få arrangeret en afhentning og opsætning. 

Den planlagte nye låge til pladsen – Bliver lavet når der bliver mulighed for det. 

 

2) Indkommen post/alle 

Mail fra Vibeke Gjerstrup med forslag om regler for at medbringe syge hunde på 

træningspladsen – Vi udarbejder et regelsæt, som bliver hængt op i klubhuset og sendt ud 

som nyhedsbrev. 

Kenjan Hunde & Katteartikler har tilbudt kredsen 20% rabat på udstyr til klubben og 10% 

rabat til medlemmer af kredsen. 

 

3) Nyt fra formanden/Lisbeth 

Opfølgning på arbejdsdagen – Det var en rigtig god dag, der var mange flittige hænder, og 

blev nået en masse. 

Børneattester – Der er indhentet børneattester på: Vibe Lenthe, Anne Dyhr, Karen Geersbro, 

Susanne Fagerberg, Britta Thomsen, Per Jørgensen, Thomas Bo Larsen, René Jørgensen, 

Kim Petersen, Michael Overgaard og Michelle Sønderbæk. Der bliver løbende indhentet 

attester på relevante personer med tilknytning til kredsen. 

Værløse Flyvestation – Lisbeth har igen sendt en ansøgning om mulighed for træningsplads i 

området. 

Kombiskue 2015 – Lisbeth har sendt en ansøgning om lån af Søndersø skolen i Værløse. 

Ønske om overdækket terrasse (kredsudvalg) – Janni laver en tegning, hvorefter vi ansøger 

kommunen om tilladelse. Vi har tidligere fået afslag. Indtil videre vil vi købe 2 store 

markedsparasoller. 

Arrangement om smerteplastre – Den 21. juni kl. 14.00 kommer Annette Hammerich fra 

LIFEWAVE og fortæller Trænere, figuranter, udvalg mm om plastrene. Efterfølgende vil 

der komme en ny dato med tilmelding for kredsens medlemmer. 

Pappilion Klubben, som af kommunen, har fået tildelt nogle træningstider på pladsen siden 

2012, har næsten ikke udnyttet tiderne. De ønsker nu at komme her nogle gange som aftalt 

samt en enkelt søndag i august måned. Det bliver den 31. august fra kl. 11.00 til 15.00. 

Annette tager kontakt til hyggeholdet. 

 
 



 

 

4) Nyt fra Næstformanden 

Vores støvsuger er slidt op, vi køber en ny. Britta og Annette finder et godt tilbud. 

Køleskabet er for småt, når vi både skal opbevare mad og drikkevare ved arrangementer – 

Annette prøver at købe et lille skab, som kan stå under vinduet i køkkenet. 

Annette har talt med ”købmanden” om græsslåning, da vi har fået et nyt godt tilbud. 

 

5)Nyt fra Kassereren/Britta. 

Alm. Opfølgning på hvordan det hele går. Der kommer løbende indskrivninger. Britta laver 

et halvårsregnskab. 

 

6)Nyt fra udvalget/Lisbeth 

Udvalget synes, at prøvedagen gik godt.  

 

7) Kredsblad/Netblad. 

Stig og Vibe er ved at oprette funktionen. 

 

8) Eventuelt 

Ingen emner 

 

9) Næste møde 

Mandag den 18. august kl. 18.00 i klubhuset. 

 

 

 


