
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 
 

Referat af bestyrelsesmøde hos Laila den 30. maj 2018. 

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

Anne Dyhr – referent. 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde  

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Opfølgning fra sidste møde 

Stig har igen haft kontakt med Jakob fra kommunen vedrørende lån af bane med lys, og 

har igen fået besked på, at de er ved at undersøge muligheden. 

Vi - Bestyrelsen og kredsudvalget er ved at undersøge muligheden for en aktivitet med 

Nosework – Anne følger op.  

 

3. Opfølgning på fællesmøde med Kredsudvalget 

Holddeltagere, der ikke er medlem af kredsen/hovedklubben - Der er styr på det nu. 

Forhøjelse af gebyr for træning – Varsles i nyhedsbrev og hjemmesiden – Stig sørger for 

dette. 

Medlemmernes interesse for træning – Vi/trænere, udvalg og bestyrelse skal være bedre 

til, at inddrage medlemmerne i hyggen på pladsen før og efter træning, så alle føler sig 

velkomne. 

 

4. Nyt fra Formanden/Stig 

Besvarelse af spørgeskema fra Hovedklubben – Skemaet blev udfyldt.  

Udskiftning af låse/nøgler – Stig sørger for at dette. 

 

5. Nyt fra Næstformanden/Henrik 

  

6. Nyt Fra kassereren/Britta – Britta var fraværende, hun havde informeret Stig. 

Regnskabet er tilfredsstillende, dog er der færre tilmeldte på nogle af holdene, og et noget 

lavere aktivitetsniveau end tidligere år. 

 

7. Eventuelt 

Anne: 

Årsag til nedgang i antal tilmeldte på holdene? – Der er umiddelbart ingen anden årsag, 

end for schæferhundeklubben generelt. 

Evaluering af arbejdsdag – Det var en god dag, der blev nået det meste af det planlagte. 

Vi skal huske, at melde ud og planlægge noget tidligere fremover. 

Evaluering af dyrlægeaften – En rigtig god aften, ca. 30 medlemmer fra kredsen mødte 

op + ca. 10 udefra. 

 

8. Næste møde: onsdag 26. september kl. 18.30 i klubhuset. 

 

 


