
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 

Bestyrelsesmøde den 27. maj 2015 hos Lisbeth. 
Til stede: Lisbeth Pedersen, Britta Thomsen, Vibe Lenthe, Karen Geersbro, Klaus Lingskov, Annette 

Broberg, Anne Dyhr - referent 

 

1) Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

  

2) Opfølgning fra sidste møde   

Infomappe til nye medlemmer - Anne        

Klaus og Stig er ved, at lave et oplæg til information, som kan sendes ud pr. mail, når man 

bliver indskrevet i kredsen for første gang.                                                                        

       

3) Indkommen post 

Ingen post. 

       

4) Nyt fra formanden/Lisbeth 

Næstformand – Nyhedsbrev. Der sendes nyhedsbrev ud om, at Annette for en periode er 

trådt tilbage som næstformand, Vibe er i stedet indtrådt som næstformand.  

 

I nyhedsbrevet skrives også om konflikten med en af vores naboer samt om ændring af 

datoen for afslutning af sæsonen fra den 27. til den 28. juni. 

 

I nyhedsbrevet skriver vi også om de gældende tider for vores brug af pladsen. 

 

Lisbeth og Janni har været på besøg hos vores naboer og har talt med dem om vores 

problemer med manglende p-pladser, og om de har nogle ønsker. Besøgene blev modtaget 

meget positivt.  

 

Janni og Lisbeth har holdt møde med Jacob Hermansen i Furesø Kommune den 27. Maj. 

Jacob vil undersøge, mulighederne for reparation og flytning af p-pladsen. 

 

Figurantkursus – Der arrangeres et kursus for kredsens figuranter med Martin Knudsen, 

kurset vil foregå over 2 dage. 

 
 

5) Nyt fra Næstformanden 

Intet nyt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6) Nyt fra Kassereren/Britta. 

Resultat af køkkenmøde: Det var et fint møde, der blev lavet nogle mere klare aftaler om 

hvem, der gør hvad, så vi ikke kommer til at mangle, eller købe for meget af noget. 

Avlskåringen gav et pænt overskud. 

Michael Overgaard stopper med salg af materialer, Stig Christensen vil sørge for vi kan 

sælge udvalgte effekter fremover. 

 

7) Nyt fra kredsudvalget v/Lisbeth 

Intet nyt 

 

8) Eventuelt 

Vi giver sponsorat på 400.- kr. til Hvidovre Open samt HAS, vi har også givet tilskud til 

ungdomslejren. 

 

Karen taler med Gitte Beck Nielsen om indkøb af t-shirts, som medlemmerne kan købe. 

Britta taler med Stig om link på hjemmesiden, så man derfra kan melde sig ind i 

hovedklubben. 

Vi vil forsøge at skaffe en brugt tlf. med taletidskort, så vi lettere kan modtage penge via 

Mobile Pay. 

 

Græsslåning - kommunen slår græs 1 gang om måneden. Vi undersøger hvad det koster, hvis 

kommunen skal slå græs en gang mere om måneden. Alternativt vil vi fortsat bede Niels 

Jørgen Petersen om at slå græsset, når det er nødvendigt. 

 

Kredsafslutningen er flyttet til den 28. juni – ændringen skal på hjemmesiden. 

 

9) Næste møde 

11. august hos Lisbeth kl. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


