
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 
Referat af bestyrelsesmøde i klubhuset den 26. september 2018. 

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

Britta Thomsen, Anne Dyhr – referent. 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde  

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Opfølgning fra sidste møde 

Opfølgning på kredsens mål – nye ideer drøftes på fællesmøde med kredsudvalg. 

Træningsbane med lys – Stig har i denne uge afkrævet Jakob Hermansen i kommunen et 

ja eller nej, men ikke fået svar endnu. 

Nosework – Laila er ved at lave en aftale med Anna-Jane Burchardt. 

 

3. Indkommen post 

Nedlæggelse af hovedklubbens sekretariat – For at spare løn til en sekretær, vil sekretær 

opgaverne fremover blive varetaget af et eksternt servicebureau. 

Støtte til SPH2 DM – Da ingen fra kredsen deltager, støtter vi ikke økonomisk i år. 

 

4. Nyt fra Formanden/Stig 

Reaktioner på forhøjede træningsgebyrer – der har været få reaktioner, vi er stadig en 

meget billig kreds. 

Generalforsamling dato/kandidater. 

Triatlon med hund – Er der et forslag/oplæg med budget/forudsætninger? - Henrik 

kontakter Tina Hassenkam om videre forløb med kontakt til kredsudvalg samt økonomi. 

Banko – Der er kun kommet få tilsagn om at skaffe præmier, så vi må desværre 

konstatere, at vi ikke er i stand til at afholde banko i år. 

Møde med nabo til træningspladsen - Stig har på opfordring fra en nabo foreslået nogle 

datoer til et møde. Naboen er ikke vendt tilbage endnu. 

Kredsens pris 2018. 

 

5. Nyt fra Næstformanden/Henrik 

 

6. Nyt Fra kassereren/Britta 

Effekt af forhøjede træningsgebyrer – Effekten er svær at aflæse direkte, men der er 

overskud år til dato. 

 

7. Eventuelt 

Sporweekend – Janni Ysbæk-Nielsen arbejder på, at arrangere en spordag. 

Infomøde om det nye prøveprogram – Programmet er ikke oversat til dansk endnu. 

Kursus hos Irene Jarnved med adfærdstræning. Kurset er aflyst et par gange, Laila  og 

Linda afventer nyt hold. 

Dato til nyt fællesmøde: Vi foreslår den 24. oktober 18.30 – Anne kontakter Janni. 

 

8. Næste møde: Den 9. januar hos Laila kl. 18.30 


