
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 

Bestyrelsesmøde den 11.  november  2015 hos Lisbeth. 
Til Stede: Lisbeth Pedersen, Vibe Lenthe, Britta Thomsen, Klaus Lingskov, Karen Geersbro, Anne Dyhr – 

referent. 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt, underskrives næste gang. 

 

2. Opfølgning fra sidste møde   

Planer om kombiskue 2016. Kredsen afholder kombiskue 2. Juli 2016 

Nye spring og spejl. Per er ved at købe de 2 nye spring. 

Klaus er ved at lave/samle spejlet. 

 

3. Indkommen post - ingen 

 

4. Nyt fra formanden/Lisbeth 

Planlægning af generalforsamlingen. Vi afholder generalforsamlingen onsdag den 3. februar. 
 

5. Nyt fra Næstformanden 

Det er stadig vigtigt, at trænerne kan gå på et relevant hold med deres egen hund, hvis det 

pga. træningstider mv. ikke er muligt at gå på det hold, man ellers hører til på. Trænerne vil 

derfor få dispensation i disse tilfælde. 

 

6. Nyt fra Kassereren/Britta. 

Status: Regnskabet ligger nogenlunde på niveau med sidste år, og det gælder også 

kantinen. 

 

7. Nyt fra kredsudvalget v/Lisbeth – intet nyt. 

 

8. Eventuelt 

Trænersituationen næste år. Udvalget indkalder til trænermøde i november  måned, vi har en 

udfordring med at skaffe nok trænere og figuranter. 

Det er både muligt at tilmelde sig til prøver via hovedklubben og kredsens hjemmeside. 

Det virker uhensigtsmæssigt, da tilmeldinger via hovedklubben ikke automatisk sendes til 

kredsen. 

Britta har skrevet et udkast til evaluering af kredsledelseskurset. Vi ændrede lidt på 

Indholdet. 

I forbindelse med afholdelse af et kursus på træningspladsen, har der blandt medlemmerne 

været forespørgsler om, hvorfor kurset kun var for udvalgte medlemmer. Der har også været 

spørgsmål om, hvorfor der afholdes prøver, som ikke er annoncerede, og om hvorfor de ikke 

efterfølgende lægges på hjemmesiden. Trænerne har også savnet orientering. 

Anne tager spørgsmålet op med udvalgsformand Janni Ysbæk-Nielsen, om hvordan vi får en 

bedre kommunikation om dette i fremtiden, og om flere tilbud om kurser til medlemmerne. 

 

9. Næste møde - Onsdag den 13. januar kl. 18.00 


