Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. august 2017 kl. 18.00 i klubhuset.
Til stede: Stig Christensen, Britta Thomsen, Vibeke Gjerstrup, Anne Dyhr – referent.

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde – ok.
2. Opfølgning fra sidste møde – ok.
3. Indkommen post
Vores nabo nr. i 12B er fotograf, og vil meget gerne give kredsens medlemmer et tilbud på,
at fotografere deres hunde. Stig laver et opslag, så man selv kan tage kontakt.
4. Nyt fra Formanden/Stig
Opdatering om kommunen/pladsen og info fra indskrivningen :
Vi har stadig en dialog med kommunen vedr. støj på pladsen.
Vi skal være meget OBS på, at støje så lidt som muligt – både med hunde i bilerne og på
banen. Det er ALLES ansvar.
Da der var en del, som ikke havde opdaget, at der var indskrivning, taler vi med
kredsudvalget om, at sende en nyhedsmail ud om det fremover.
5. Nyt fra Næstformanden/Henrik – Afbud fra Henrik.
6. Nyt Fra kassereren/Britta
Indskrivning - Vi ligger ca. på niveau med sidste år, og regnskabet ser generelt pænt ud.
7. Eventuelt
Retningslinjer for alder på børn som er hundefører, samt for hunde som har udfordringer –
Vi tager det op på førstkommende fællesmøde.
Opfølgning på Kreds Workshop hvor Laila og Janni deltog – Da Laila var forhindret til
mødet i dag, tager vi det op på næste møde.
Er der behov for en Facebook gruppe til trænerne – Vi tager det op på næste trænermøde.
Arbejdsdag – Stig kontakter Janni om datoen 16. september.
Der er mange der stiller sig med deres hunde ved lågen, så det kan være svært at komme
forbi, når man med sin hund, skal ind eller ud. Det er et tilbagevendende ”problem” Vi skal
hjælpes ad, med at få folk til at stille sig lidt længere væk.
8. Næste møde
Onsdag den 18. oktober kl. 18.00 hos Laila

