
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2018 kl. 18.00 hos Laila. 

Til stede: Stig Christensen, Britta Thomsen, Vibeke Gjerstrup, Laila Jørgensen, Henrik Lunnsgård, Vibeke 

Lintz Jørgensen, Anne Dyhr – referent. 

 

Dagsorden:  

1. Velkommen til Vibeke Lintz Jørgensen som 2. suppleant 

 

2. Orientering om: 

Tavshedspligt samt information om, hvordan møderne plejer at foregå, samt vores regel for 

fælles beslutninger. 

 

3. Opsamling på generalforsamlingen samt underskrift af referatet  

Kort snak om de spørgsmål, der var fra de fremmødte på generalforsamlingen. 

 

4. Arbejdsområderne 

Gennemgang af arbejdsområderne - Arbejdsområderne blev rettet til. 

 

5. Emner fra Formanden/Stig 

Stig havde dagsorden til formandsmødet den 3. marts med til orientering, enkelte af 

punkterne blev drøftet. 

 

6. Emner fra Næstformanden/Henrik 

Bestyrelsens vigtige mål for 2018:   

Vi vil gerne arbejde for en større samhørighed på holdene, så medlemmerne får mere ud af, 

at komme i kredsen end selve træningen på holdene.  

Vi skal fortsat arbejde for lys på træningsbanen – Stig kontakter Janni Ysbæk-Nielsen om 

adgang til en grusbane med lys, og taler også med Louise Thomsen om, hvilke muligheder 

hun kan pege på. 

Inspirationsarrangementer (DKK, Nosework, førerhunde) – Vi tager mulighederne op med 

kredsudvalget på næste fællesmøde. 
 

7. Nyt fra Kassereren/Britta. 

Status på indskrivning i forhold til 2017 – Vi ligger noget efter vinter/forårssæson 2017. 

 

Eventuelt 

Laila/Anne: Aktivitet for trænere og hjælpere - Laila er i gang med at tilrettelægge en 

aktivitet, som meldes ud, når hun er klar. 

Vibeke L:  

Adfærdstræning - Vi skal have mere fokus på spirende adfærdsproblemer/svære hunde på 

pladsen, så vi kan hjælpe medlemmerne bedst muligt. 

Vi opfordrer også medlemmerne til at tage kontakt med deres træner, hvis de oplever svære 

situationer. 

 

 



 

 

 

Hvis der er hunde, som har behov for socialisering med andre hunde eller mennesker, skal 

dette ikke foregå på pladsen foran klubhuset, men på et andet mere roligt sted, hvor der ikke 

kan opstå konflikter. 

Regler/muligheder i forbindelse med adfærdstræning tages op på fællesmødet. 

Vi foreslår onsdag den 4. april kl. 19.00 til fællesmødet – Anne kontakter kredsudvalget. 

  

8. Næste møde 30. maj i klubhuset kl. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 


