Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø
Bestyrelsesmøde den 14. oktober 2014 i klubhuset.
Til stede: Lisbeth Pedersen, Annette Broberg, Sus Fagerberg, Britta Thomsen, Karen Geersbro,
Anne Dyhr – referent.

1) Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Film aktiviteterne i kredsen – Sus: Anders D. Christensen og Thomas Johansen vil
gerne lave små spots til hjemmesiden, så man kan se hvad holdene laver. Det vil
ikke koste os noget. Skal godkendes inden det sættes på hjemmesiden.
Støvsuger – Er indkøbt.
Regler for syge hunde – Annette: Er undervejs.
Startpakker fra Maxi-Zoo – Sus: Vi kan hente alle præmierne 1 gang årligt. Sus
skriver til trænerne, om der er nye medlemmer på holdene. Annette sørger fremover
for, at hente pakkerne.
2) Indkommen post/alle
Mail fra Vibe om bøjler på A-spring. Der er stadig ønsker om at få bøjler på Aspringet, Annette taler med Klaus Lingskov og Kim Jørgensen, om hvordan det kan
laves, og om hvad det koster. Bøjlerne skal kunne tages af når de ikke er i brug.
3) Nyt fra formanden/Lisbeth
Stig ønsker at stoppe som webmaster og køkkentovholder - Vibe vil gerne overtage
rollen som webmaster.
Køkkentovholder - vi søger en ny tovholder.
Trænerbasisuddannelse – Der er kommet ny uddannelse i 4 moduler a 400.- kr.
Lisbeth spørger, hvem af trænerne, der er interesserede.
Førstehjælpskursus – Der er igen tilbud fra kommunen den 17. november,
tilmelding senest 27. okt.
Runde fødselsdage – Fremover giver kredsen en lille opmærksom ved runde
fødselsdage til dem, der står på tavlen.
Nabo/Kommune – Vi er i dialog med kommunen, om at få en anden plads, eller
evt. få flyttet parkeringspladsen.
Banko – Lisbeth samler stadig ind til præmier.
Prøver – ønske om, at alle tilmeldte står på hjemmesiden. Fremover fremgår man af
hjemmesiden ved tilmelding til prøven. Der skal stadig betales ved tilmelding.
Tilmeldingsfristen anføres fremover ved linket.
Telefonpenge - Lisbeth ringer meget for kredsen, hun undersøger niveauet.

4) Nyt fra Næstformanden
Intet nyt

5)Nyt fra Kassereren/Britta.
Der er stadig god balance i økonomien. Indskrivning er bedre end sidste år.
6)Nyt fra udvalget/Lisbeth
Forslag fra kredsudvalg om, at årets hund under 18 mdr. får en tavle i klubhuset.
Det synes vi er en god ide. Lisbeth informerer kredsudvalget.
7) Kredsblad/Netblad.
Vi vil prøve, om der kan laves en optælling af hvor mange der læser Kredsnyt på
hjemmesiden, Anne spørger Stig.
8) Eventuelt
Vi skal finde en ny tovholder til tavlen i klubhuset. Annette spørger Thomas
Johansen.
Vi har problemer med elektriciteten, og skal finde en elektriker, som kan finde ud
af det.
Der afholdes julefrokost for alle kredsens medlemmer fredag den 6. dec. Nærmere
information sendes ud.
9) Næste møde
Onsdag den 26.november kl.18 hos Annette, Bybækterrasserne 114F

