
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 

Bestyrelsesmøde den 11. August 2015 hos Lisbeth. 
Til stede: Lisbeth Pedersen, Britta Thomsen, Vibe Lenthe, Karen Geersbro, Klaus Lingskov, Annette 

Broberg - gæst, Anne Dyhr – referent. 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

Mobile Pay: Der kan ikke købes småting som kaffe og mad mm, men kun betales for 

indskrivning, prøvegebyr eller betalinger over 100.- kr. til f.eks. afregning i den sorte bog. 

 

2. Opfølgning fra sidste møde   

Infomappe/mail til nye medlemmer – er ikke kommet videre endnu. 

 

3. Indkommen post 

Mail fra kommunen om aktivitet. Vi mener ikke det har værdi for kredsen, og har heller ikke 

overskud til flere aktiviteter end vi har i forvejen. 

 

4. Nyt fra formanden/Lisbeth 

Pladsmand – Niels Broberg ønsker ikke at være pladsmand længere, vi søger derfor efter en 

ny. 

Arbejdsdag – Vi afholder en arbejdsdag den 19. september, og Niels vil gerne stå for denne, 

inden han stopper som pladsmand. 

Kommunen overholder ikke aftalen om græsslåning i de aftalte uger. Niels Jørgen Pedersen 

plejer at hjælpe, Britta spørger ham, om han også vil hjælpe med at klippe kanter. 
 

5. Nyt fra Næstformanden 

Intet nyt fra næstformanden. 

 

6. Nyt fra Kassereren/Britta. 

Indskrivning – Indskrivning er pt. under niveau, det plejer dog at rette sig i løbet af nogle 

uger, da skoleferien er blevet rykket. 

Medlemmerne skal blive bedre til at huske, at betale til den sorte bog hver måned. 

 

7. Nyt fra kredsudvalget v/Lisbeth 

Der afholdes udvalgsmøde i slutningen af august. 

 

8. Eventuelt 

Vi beder udvalget genoverveje afholdelsen SPH udtagelsen 2016, da det er dyrt, at afholde 

og svært at finde personer til at stå for det. 

Kredsen kan godt bruge flere figuranter, vi (Anne) taler med udvalget (Janni) om 

mulighederne for at evt. at få en ny figurant udefra. 

Vi trænger til nye agility redskaber. Lisbeth undersøger mulighederne. 

Vi køber et nyt A-spring (klatrespring) i stedet for det gamle nedslidte, som flyttes til 

”hullet” (indhegningen). 

 



 

 

 

 

Klaus: Udmelding om de nye hold – I næste nyhedsbrev informerer vi kort om de nye hold. 

Vi mangler svar fra kommunen om de udvidede træningstider til prøver mv.:  Lisbeth rykker  

kommunen for svar. 

 

9. Næste møde: 

30. september kl. 18.30 hos Lisbeth 

 

 

 


