
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 

Bestyrelsesmøde den 22. marts 2016 hos Stig. 
Til stede: Stig Christensen, Klaus Lingskov, Vibe Lenthe, Britta Thomsen, Henrik Lunnsgård, Vibeke 

Gjerstrup, Anne Dyhr – referent. 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde – OK. 

 

2. Opfølgning fra sidste møde 

Regler for rygning – er alle tilfredse? Er vi på vej med en løsning på ventilation? – Stig har 

talt med Hyggeholdet og er ved at få lavet ventilation. 

Skue – er dommerbesætning på plads?  - Ja 

Gældende bestemmelser for Kreds 55/husorden – er under udarbejdelse. 

Opdatering af fototavlen i klubhuset – er i gang. 

Gennemgang af ansvarsområder for bestyrelse/kredsudvalg – Anne opdaterer. 
 

3. Indkommen post - Der var ingen post. 
 

4. Nyt fra Formanden/Stig 

Modtagelse af ”Danmarks Hund”  Præmie i Kreds 84 d. 24. marts – Vi spørger 

ungdomsmedlemmerne, om de vil modtage præmien på kredsens vegne. 

Kredskonkurrence om nye medlemmer – Kreds 55 er ikke med på skamlen. 

Skal vi have en Facebookgruppe for Bestyrelsen til udveksling af info? – Ja. 

”Årets hund” regler –  Vi udarbejder nogle justeringer – Stig laver udkast. 

Pladsen – Skal vi have nye sten foran klubhuset – eller vente på afklaring fra kommunen 

(hvor længe)? Stig samler alt nedskrevet materiale fra kommunen, og vi aftaler efterfølgende 

et møde med kommunen. Henrik og Stig deltager på mødet, når vi får det aftalt. 

Kreds 61 fortsætter på træningspladsen på Kollerødvej.      

 

5. Nyt fra Næstformanden/Henrik 

Orientering om repræsentantskabsmøde 
Orientering om Repræsentskabsmødet, herunder gennemførte valg samt drøftede punkter. 

Nedsættelse af udvalg til skue - fordeling af arbejdsopgaver 

Formålet med punktet er, at få uddelegeret opgaver i forbindelse med skuet og nedsat et 

udvalg, der skal sikre og koordinere gennemførslen af skuet. - Stig kontakter Michael 

Stenholm Nielsen samt kredsudvalget.  Der skal laves en drejebog samt skueudvalg. 

Opfølgning på træningsplads 

Følgende punkter ønskes drøftet: 

- Nedsættelse af udvalg som arbejder videre med mulige scenarier for "ny træningsplads" 

- Statusmøde med kommunen, med det formål at få en opdateret dialog omkring kredsens 

forhold, behov og muligheder 

- Arbejdsdag - Jeg anbefaler at vi får defineret opgaverne som skal løses og bruger ledig tid 

f.eks. på lørdage til, at få løftet opgaverne i stedet for, at bruge tid på koordinering og 

afholdelse af én stor arbejdsdag.  

Vi afholder en fælles arbejdsdag d. 21. maj, derudover vil vi løbende foretage diverse 

forbedringer og vedligeholdelse. 



 

 

 

 

 

Kredsens deltagelse i skuer, mix-match, prøver m.m. 

Det ønskes drøftet hvordan vi kan motivere kredsens medlemmer til deltagelse, herunder 

hvilke tiltag kredsens f.eks. skal sikre ved HAS 2016. 

Vi vil forsøge, at finde en måde til at udbrede kendskab til udstilling samt mix-match til 

medlemmernes hunde i Schæferhundeklubben – vi vil tage det op på næste trænermøde. 

 

6. Nyt Fra kassereren/Britta   

Indskrivning mv.  – Vi ligger lidt under niveau fra sidste år bl.a. pga. vi mangler indtægten 

fra Ipo-holdet, som vi ikke har denne sæson. 

Britta følger op på, at vi får slået græs til tiden. 

Britta taler med Janni Ysbæk-Nielsen om grus på parkeringspladsen. 

 

7. Nyt fra kredsudvalget v/Stig 

 

8. Eventuelt 

Status på det ikke-eksisterende IPO-hold - Anne.  Det er ikke lykkedes at finde en træner, og 

de fleste mulige deltagere har fundet andre løsninger. Enkelte mødes dog til spor samt 

lydighed søndag formiddag. Vi tager problemet op på førstkommende kredsudvalgsmøde. 

Syge hunde på pladsen – Vibeke kommer med et oplæg. 

Ringtræning – Vibe vil forsøge at arrangere ringtræning, evt. om tirsdagen. 

 

9. Næste møde 

Mandag den 30. maj kl. 18.00 i klubhuset. 

 

 

 

 

 


