
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 

Bestyrelsesmøde den 9. februar 2015 hos Lisbeth. 
Til stede: Lisbeth Pedersen, Annette Broberg, Britta Thomsen, Vibe Lenthe, Karen Geersbro, Klaus 

Lingskov, Anne Dyhr – referent. 

 

1) velkommen til Klaus Lingskov 

Orientering om tavshedspligt 

     kort info om hvordan møderne plejer at afholdes 

     Bestyrelsens arbejdsområder blev gennemgået og fordelt. 

     Nøglelisten blev gennemgået, og det blev aftalt hvem der skulle sørge for at skaffe de 

     udestående nøgler tilbage.  

    

1) Afrunding af generalforsamling. 

 Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende, referatet godkendes og underskrives på næste 

møde. 

  

2) Opfølgning fra sidste møde  

 Referatet blev godkendt og underskrevet.                                                                                        

      Stig Christensen fortsætter som webmaster i 2015, hvilket vi sætter meget pris på. 

      Flytning af træningspladsen – Det er ikke muligt, at flytte pladsen til Værløse, der 

      arbejdes i stedet på, at vi får flyttet parkeringspladsen over langs Slangerupvej. Vi  

      afventer et tilbud på dette, som vi efterfølgende skal drøfte med kommunen. 

      Køkkentovholder – Heidi Lingskov har overtaget posten, det sætter vi også meget pris på. 

      Liste over ting man ønsker udført – Der står nu en lilla bog i vindueskarmen ved siden af    

      Glasskabet.  I bogen kan man skrive forslag til ting man ønsker i kredsen, eller forslag til 

      hvad man selv kan tilbyde at udføre eller anskaffe. 

 

3) Indkommen post 

      Spørgsmål fra kommunen om vi vil stå for en sommerferieaktivitet – kommunen har ikke   

      svaret på vores tilbud de foregående år, så vi tilbyder ikke en aktivitet i år. 

 

4) Nyt fra formanden/Lisbeth 

Vi har fået en ny nabo, som vi har en god dialog med. Anne og Lisbeth har talt med dem, de 

er heldigvis meget glade for hunde. 
 

5) Nyt fra Næstformanden 

Der var planer om, at fylde grus i hullerne på p-pladsen, men der har været for vådt,  

og vi har ikke grus nok, da hullerne nu er blevet større. 

Niels Broberg (pladsmand) har fået en skade, og kan ikke lave noget praktisk før efter 

august. Niels er stadig tovholder. 

Schæferhundeklubben har tilmeldt sig et forsikringsforhold via DKK. Det er en arbejds- 

skadeforsikring og en erhvervsansvarsforsikring, som dækker klubbens ”medarbejdere” 

lønnet eller frivillige. 

Læs mere på Hovedklubbens hjemmeside under nyheder den 13.01.2015. 

 



 

 

 

7)Nyt fra Kassereren/Britta. 

Intet nyt, da sæsonen lige er startet, men der har været flere tilmeldinger ved indskrivning 

end de foregående år. 

 

8)Nyt fra udvalget/Lisbeth 

Der holdes udvalgsmøde onsdag den 11. Februar. 

Bestyrelsen foreslår et fællesmøde med udvalget den 25. Marts kl. 18.15 

Emner: 

Oversigt over holdene på hjemmesiden/klubhuset. 

Forslag om, at trænerne besøger de hold/hundeførere der skal rykke op næste sæson, 

i god tid inden sæsonafslutning og inden sidste trænermøde, så vi får et overblik. 

Sidste trænermøde skal holdes i god tid inden sæsonafslutning. 

Pris for C arbejde, hvis man kun har pladskort. Man bør være medlem af kredsen. 

Aftale om hvordan figurant og træner håndterer, at meddele hundeførere, at deres hunde ikke 

bør have C-træning, hvis det vurderes, at hunden slet ikke har anlæg for C-arbejde. 

 

9) Eventuelt 

Holdoversigt på hjemmesiden og/eller i klubhuset. Klaus har foreslået dette, da han oplever, 

at hundeførere uden erfaring har svært ved at overskue træningsforløb og muligheder. Vi 

tager det op på fællesmødet. 

Kursus: Der er trænerkursus lørdag den 21. Februar. Trænerne på de enkelte hold aftaler, om 

de skal have vikar, eller flytte træningen. 

Kredsudvalget er i dialog med Hillerød kredsen, om vi evt. kan låne deres plads mandag 

Aften. 

 

10) Næste møde 

Onsdag den 22. april kl. 18.15 i klubhuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


