
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 

Bestyrelsesmøde den 10.  Februar 2016 hos Stig. 
Til stede: Stig Christensen, Klaus Lingskov, Vibe Lenthe, Britta Thomsen, Henrik Lunnsgård, Vibeke 

Gjerstrup, Anne Dyhr – referent. 

 

1. Velkommen til:  

Kredsens nye formand Stig Christensen, ny næstformand Henrik Lunnsgård og ny 2. 

suppleant Vibeke Gjerstrup. 

 

2. Orientering om tavshedspligt samt information om, hvordan møderne plejer at  

foregå 
 

3. Opsamling på generalforsamlingen 

Der var et større fremmøde end vi er vant til, rigtig positivt. Det indkomne forslag om at 

ophæve hyggeholdets dispensation om rygning blev ikke vedtaget, i stedet blev det aftalt, at 

bestyrelsen vil sørge for ventilation, samt regler for dispensationen.   

Der blev ikke valgt en suppleant til repræsentantskabsmødet på generalforsamlingen. 

Lisbeth Pedersen spurgte efterfølgende Thomas Bo Larsen om han ønsker at være supplant, 

det gør han ikke. Stig tager gerne af sted, hvis der bliver behov for det. 

 

4. Emner fra Formanden 
Nyhedsbreve – Stig havde et oplæg til en ny form for nyhedsbreve, og tager kontakt til 

Janni, som plejer at stå for dette. 

PRK – Vi skal have en ny PR-kontakt til hovedklubben, Henrik påtager sig opgaven.  

Ansvarsfordeling bestyrelse/kredsudvalg – Roller og ansvar gennemgås og revideres på 

næste møde. 

Stig planlægger som formand, så vidt muligt, at deltage på kredsudvalgtes møder. 

Opfølgning på indskrivning/udløbne forsikringer og vaccinationer - Der bliver fremover 

sendt besked til medlemmerne, ved udløb af forsikring og vaccination.  

HK’s KredsAdm – hvem har behov for adgang? – Stig og Britta benytter pt. adgangen. 

Billeder på hjemmesiden (Henrik tager mange gode, men de er kun på Facebook) - Henrik 

vil fremover også lægge billederne på hjemmesiden. 

Indhentning af medlemmernes fødselsdato - Kommunen beder om indrapportering af 

medlemmernes aldersfordeling og køn til brug for kommunens statistik – Stig sørger for 

dette. 

Gældende bestemmelser for Kreds 55/Husorden/Rygereglement - Der er i kredsen mange 

gamle indforståede regler, som nye medlemmer har svært ved at få kendskab til. Der 

udarbejdes derfor et forslag til nogle regler, som alle har adgang til, Stig er i gang med dette. 

Pladsen/Pladsmand/Pladsrengøring – Vi ønsker en mere indbydende plads, og overvejer 

mulighederne for en bedre løbende oprydning. 

Der bliver arrangeret en arbejdsdag i foråret. 

Opdatering af fototavlen i klubhuset – Henrik og Klaus tager sig af opgaven. 

Skue – dommerbesætning er ikke på plads. HK rykker igen – Stig tager kontakt til Michael 

S. Nielsen. 



 

5. Spørgsmål fra Næstformanden 

Hvad vil vi i kreds 55? 

Som forening og klub bør vi have nogle ledestjerner. 

Formålet med punktet er en drøftelse af, hvordan vi kan fastsætte en række målsætninger, og 

få formuleret et sigende grundlag for kredsen som forening. 

Mål med punket: Få aftalt en proces for arbejdet med mål, formål, vision 

Ovennævnte spørgsmålet blev besvaret/drøftet og vi arbejder videre med processen. 

IPO-træning (hvordan sikrer vi, at hundefører med ambitioner og evne til IPO fortsat er i 

kreds 55) – Vi havde en snak frem og tilbage om motivation kontra pres på nye hundeførere, 

det er en balancegang. 

Vi har desværre ikke fundet en IPO træner til holdet i denne sæson, nogle af de medlemmer, 

som ønsker at gå på IPO-holdet betaler i øjeblikket for et pladskort, og deltager efter aftale 

med tovholder Anne Dyhr i spor og lydighed søndag formiddag. Der arbejdes stadig på, at 

finde en træner. 

 

Styr på køkkenet -  

Med en omsætning på næsten 75.000,- vil jeg gerne drøfte hvordan vi sikrer en 

hensigtsmæssig drift af køkkenet og salget. jeg har følgende underpunkter: 

- status på eksisterende lagerbeholdning 

- principper for "sort bog" 

- principper for indkøb og lager 

- drøfte og aftale ansvarliges roller 

Henrik blev sat ind i reglerne/systemet. 

 

6. Nyt fra Kassereren/Britta. 

Status på indskrivning – Indskrivningen ligger en smule under de foregående år, bl.a. på 

grund af det pt. manglende IPO-hold. 

 

7. Eventuelt 

Brug af sporarealet på Trevangsvej – Anne har talt med Janni Ysbæk-Nielsen om dette, og 

foreløbig kan sporarealet benyttes som i vinterpausen, hvilket fremgår af hjemmesiden. 

Vin til afgående bestyrelsesmedlemmer/suppleanter - fremover vil suppleanter ligesom 

bestyrelsesmedlemmer modtage en flaske vin, når de afgår fra posten, dog ikke hvis de 

genvælges. 

Tydeliggørelse af hvornår selvtrænere/pladskort har træningstid på pladsen om lørdagen. 

Stig taler med Janni Ysbæk-Nielsen, om det ikke skal fremgå af træningplanen. 

 

8. Næste møde 

Tirsdag den 22. marts kl. 18.00 hos Stig. 

   


