
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 

Bestyrelsesmøde den 26. august 2014 kl. 18.00 i klubhuset. 

 

1) Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

Regler for at medbringe syge hunde på træningspladsen – Vi udarbejder et regelsæt, som 

bliver hængt op i klubhuset og sendt ud som nyhedsbrev – hvor langt er vi? Annette er i 

gang med opgaven. 

Børneattester – er de på plads? – ja det er de. 

Ønske om overdækket terrasse/markedsparasoller – Lisbeth taler med Jacob på Kommunen. 

Pappilion Klubben låner pladsen 31. august – hyggeholdet er orienteret. 

Støvsuger og køleskab – har vi fået købt nyt? – Køleskabet er købt, støvsugeren købes nu, 

Niels Broberg henter den. 

 

2) Indkommen post/alle 

Forslag/tilbud fra Anders Dencker Christensen og Thomas Johansen, om at lave en film om 

aktiviteterne i kredsen. Sus kontakter Anders for yderligere oplysninger. 

 

3) Nyt fra formanden/Lisbeth 

Regler for parkering/ naboklage: Naboerne har igen klaget voldsomt over hunde der gør i 

bilerne - Lisbeth/Annette og Niels drøfter problemet med Jacob Hermansen i Farum 

Kommune. 

Der er banko den 5. november – sponsorer efterlyses, kontakt Lisbeth 
 

4) Nyt fra Næstformanden 

”Spring” Vi renoverer det gamle A spring, da det er meget ramponeret. Annette tager 

sig af det. 

Der har været forespørgsel om at sætte bøjler på det ”nye” A. Vi vurderer, at det er 

for farligt for hundene, da mange uden erfaring øver sig på springet. 

 

5) Nyt fra Kassereren/Britta. 

Halvårsregnskab – Det ser fornuftigt ud. Vi har allerede nået et indskrivnings- 

niveau svarende til hele 2013. Vi har foretaget flere nyanskaffelser. 

Køkkenbetjening udenfor træningssæson. Vi vil tilstræbe, at køkkenet også fungerer 

i sommerpausen, da der er en pæn omsætning. Britta taler med Stig om hvordan. 

Den sorte bog – forslag fra Stig pga der er nogle der skylder meget: 
Alle medlemmer er velkomne til at få midlertidig kredit til køb af varer i køkkenet 

Alle udeståender over 100 kr. skal betales ved udgangen af måneden på medlemmets eget initiativ 

Alle udeståender skal betales ved sæsonafslutning på medlemmets eget initiativ 

Betalinger kan foretages kontant eller ved overførsel til kredsens konto 

Betalinger må kun skrives i bogen af køkkenpersonale eller et bestyrelsesmedlem (dog ikke betaling af egen 

gæld, som skal skrives af en anden) 

Sider i den sorte bog må kun fjernes af køkkentovholderen/Kassereren 

Vi indfører ovennævnte regler, og Britta sætter dem synligt op foran køkkenet. 



 

Betaling for deltagelse ved prøver – Det er stadig et krav, at man betaler for prøven ved 

tilmelding. 

 

6)Nyt fra udvalget/Lisbeth 

Jeanette har trukket sig som tovholder for SPH. Udvalget hjælpes om at klare opgaven. 

Vi har fået nogle nye sporarealer til prøver ved Høvelte og Sjælsmark kasserne. 

Kredsudvalget skal bede om tilladelse hver gang. 

 

7) Kredsblad/Netblad. 

Kredsnyt er nu på hjemmesiden – skriv om stort og småt. 

 

8) Eventuelt 

Vi mangler at få nogle startpakker fra Maxi Zoo, Sus tager sig af det. 

Sus genopstiller desværre ikke i bestyrelse og kredsudvalg næste sæson på grund af travlhed 

på nyt arbejde.  

 

9) Næste møde  

14. oktober i klubhuset kl. 18.15 

 


