Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø
Bestyrelsesmøde den 30. september 2015 hos Lisbeth.
Til stede: Lisbeth Pedersen, Britta Thomsen, Karen Geersbro, Klaus Lingskov, Annette Broberg – gæst,
Anne Dyhr – referent.

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Opfølgning fra sidste møde
Vi søger ny pladsmand – er der kommet emner?
Vi har endnu ikke fundet en ny pladsmand – Lisbeth sætter et opslag op ved klubhuset.
Græsslåning – overholder kommunen nu aftalerne?
Kommunen overholder nu aftalerne.
3. Indkommen post
Ingen indkommen post
4. Nyt fra formanden/Lisbeth
Opsamling fra kursus i kredsledelse. Vi kan konstatere, at vi ikke rigtig kunne lære
noget nyt, og det er selvfølgelig rigtig positivt.
Flytning af arbejdsdag pga. sammenfald med IPO DM – Det har ikke været muligt, at finde
en god dato til arbejdsdagen, da der er for mange andre arrangementer. Vi prøver at få lavet
de nødvendige opgaver hen ad vejen,
Flytning af juleafslutning – Da der er mange af trænerne, der er på kursus den 5. dec.
flyttes juleafslutningen til lørdag den 12. dec.
Svar fra kommunen om udvidet tid til prøver mv. – Det er desværre ikke muligt.
Kommunen afventer stadig svar på støjmålingen, så der er stadig heller ikke svar på flytning
af p-plads.
Spørgsmål om tider på sporarealet på Trevangsvej – Klaus tager det op med Janni YsbækNielsen.
5. Nyt fra Næstformanden
Intet nyt
6. Nyt fra Kassereren/Britta.
Status – Brittas computer er nede, så vi har ikke en status, men Britta medbragte print af
kontoudskrifter samt foto af kontanter ;-)
Britta har betalt for nye agility redskaber, som leveres i kredsen på fredag.
7. Nyt fra kredsudvalget v/Lisbeth
Opsamling på referat fra seneste udvalgsmøde – ingen spørgsmål.
Træner på Ipo holdet næste sæson – Marlene Meincke stopper som IPO træner, når denne
sæson slutter. Vi skal derfor finde en ny løsning.

8. Eventuelt
Afholdelse af kombiskue i 2016 – Klaus vil gerne være tovholder, han går i dialog med
kredsudvalget.
Spejl – Brittas kontakt er ikke kommet i gang, vi søger derfor andre muligheder, Klaus og
Lisbeth går i gang.
Vi har aftalt med Per Jørgensen, at han køber et nyt klatrespring, samt et nyt flugtspring, det
er en ny model som forebygger, at hundene slår sig, hvis de strejfer kanten.
Nyhedsbreve – Det er vigtigt, at nyhedsbreve sendes ud i tide, så nyhederne ikke er
forældet.
Banko den 4. november – Lisbeth modtager med glæde præmier.
9. Næste møde
Onsdag den 11. nov. kl. 18.00

