
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016  
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  

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Opfølgning fra sidste møde 

Opdatering af ansvarsområder - Er opdateret, Stig lægger det på hjemmesiden. 

Fototavlen – Tavlen fornyes – Henrik og Klaus tager sig af det. 

Regler for syge hunde på pladsen – Vibeke har skrevet reglerne ned, de skrives ind i 

gældende bestemmelser, hænges op i klubhuset og sendes ud i nyhedsbrev. 

 

3. Indkommen post 

Tilbud fra Foderxpressen – Vi har modtaget et tilbud fra Foderxpressen i Græsted, som 

tilbyder Kreds 55 medlemmer 15% rabat. De handler med foder, udstyr og træningstøj. Man 

skal medbringe et personligt kort, som udleveres af Stig. Se www.foderxpressen.dk 

Tilbud fra ”Husse” salg af foder, som gerne vil sælge foder på pladsen – Vi kender ikke 

foderet og vil ikke stå som ”anbefaler” af foderet. 
  

4. Nyt fra Formanden/Stig 

Der er ikke noget nyt, heller ikke fra kommunen vedr. støj. 

 

5. Nyt fra Næstformanden/Henrik – Jfr. Vedhæftet oplæg fra Henrik 

Forhold vedr. tilmelding til IPO hold ved indskrivning i august – Punktet blev drøftet, og 

Stig laver et oplæg til indskrivningsproceduren for alle holdene fremover. 

Den ”røde tråd i kreds 55” - Generel snak på foranledning af spørgsmål fra medlemmer. 

Kredsens profil - Drøftet 

Årshjul for bestyrelsens arbejde – Arbejdslister lægges under ”administration” på 

hjemmesiden. 

 

6. Nyt Fra kassereren/Britta 

Indskrivning – Vi ligger på niveau med sidste år pr. august måned.  

Køkken – Lavere omsætning end 2015 og dermed lavere indtjening. 

Generelt – Der er ingen ekstraordinære udgifter. 

 

7. Nyt fra kredsudvalget v/Stig 

Intet nyt – referat fra seneste møde i kredsudvalget ligger på hjemmesiden. 

 

8. Eventuelt 

Fællesmøde – bestyrelsen inviterer udvalget til fællesmøde – Vi foreslår 28.september  

 eller 5. oktober. 

 

9. Næste møde den 14. september hos Stig 

http://www.foderxpressen.dk/

