
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016 kl. 18.00 i klubhuset. 
Til stede: Stig Christensen, Klaus Lingskov, Britta Thomsen, Henrik Lunnsgård, Vibeke Gjerstrup, Anne 

Dyhr – referent. 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde  

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Opfølgning fra sidste møde 

Opdatering af ansvarsområder - gøres til næste gang. 

Grus på P-plads – afventer beslutning fra kommunen. 

Sten foran klubhuset – afventer beslutning fra kommunen. 

Status på skuet – Forberedelser i fuld gang.  

Fototavlen – Tavlen fornyes, når der bliver tid til det. 

Regler for syge hunde på pladsen – Vibeke har lavet et oplæg, som skrives ind i gældende 

bestemmelser, hænges op i klubhuset og skrives i nyhedsbrev. 

 

3. Indkommen post 

Naboorientering om byggesag på Bregnerødvej 6, ingen kommentar til det. 
 

4. Nyt fra Formanden/Stig 

Referat af mødet med Farum Kommune – Der vil blive foretaget en ny støjmåling i løbet af 

foråret/sommeren med alternativ placering af bilerne. 

Orientering fra trænermøde – Annette Broberg stopper som træner på ”Store Hvalpe” 

Opfølgning på arbejdsdagen – Vi fik lavet en masse, men mangler også stadig en del. Vi vil 

forsøge at få det lavet løbende. 

Restancer til hovedklubben - Hvis et medlem kommer i restance med betaling af kontingent, 

vil Stig sende en informationsskrivelse til medlemmet et par dage inden man mister sit 

medlemskab af klubben. 

 

5. Nyt fra Næstformanden/Henrik 

Hensættelser til nyt klubhus/ny plads – Vi må stadig afvente kommunes afgørelse mht. 

P-plads og evt. flytning af huset. 

PRK - Anerkendelse af resultater for kredsens medlemmer - Henrik arbejder på en form for 

tillykke-liste på hjemmesiden. 

Nedbringelse af støj på plads jfr. ”arbejdspapir” Henrik havde lavet et udkast til hvordan vi 

alle sammen kan bidrage med at nedbringe støjen fra gøende hunde i bilerne – vi arbejder 

videre med det. 

 

6. Nyt Fra kassereren/Britta 

Indskrivning – vi ligger stadig noget efter sidste år. 

Status på  ”Sorte bog”  Der er ingen problemer der. 

Økonomi fra arbejdsdagen – ok. 

Køkkendrift – hænger pt. dårligt sammen, priserne skal reguleres efter lang tid på samme 

niveau 



 

 

 

Græsslåning – generelt og ifbm prøver – Når kommunens slåning ikke kan klare væksten af 

græsset beder vi Niels Jørgen Pedersen om at slå det. Der er styr på slåning op til prøver. 

 

7. Nyt fra kredsudvalget v/Stig 

Intet nyt 

 

8. Eventuelt 

Der var ikke noget 

  

9. Næste møde 

Onsdag 24. august i klubhuset kl. 18.00 

Vibeke laver mad. 

 

 

 

 

 


