
 

  

Schæferhundeklubben for Danmark 

Kreds 55 – Furesø 

 
Referat af bestyrelsesmøde i klubhuset den 26. februar 2019. 

Til stede: Henrik Lunnsgård, Laila Jørgensen, Vibeke Lintz Jørgensen, Britta Thomsen, Michael Overgaard, 

Yvonne Beicker, Anne Dyhr – referent. 

 

1. Velkommen til Michael Overgaard som 1. suppleant og Yvonne Beicker som 2. 

suppleant. 

 

2. Orientering om: 

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

  

3. Opsamling på generalforsamlingen samt underskrift af referatet 

Hjertestarter og kursus i førstehjælp – På grund af tidsmangel på dette møde, tager vi 

spørgsmålet op på næste møde. 

 

4. Arbejdsområderne 

Gennemgang af arbejdsområderne  

Vi flyttede om på et enkelt punkt, resten tages evt. op senere.  

 

5. Emner fra Formanden/Henrik 

Emner til formandsmødet – Der er kun en foreløbig dagsorden indtil videre. 

Repræsentantskabsmødet – De indkomne forslag er ikke meldt ud endnu. 

Henvendelse fra Janni omkring afholdelse af kursus som vi skal drøfte, herunder betaling 

for en deltager, som senere skal formidle kursets indhold til øvrige medlemmer af kredsen - 

Der vil fortsat blive taget stilling til forslag om betaling for en eller flere træneres kurser, alt 

efter hvor relevant det er for kredsens medlemmer. Henrik svarer Janni. 

  

6. Emner fra Næstformanden/Vibeke 

Hvordan arbejder man i bestyrelsen – Vi drøftede emnet, og var enige. 
 

7. Nyt fra Kassereren/Britta. 

Status på indskrivning i forhold til 2018 

Meget flot start – vi har allerede flere indskrevne medlemmer på holdene, end hele 1. halvår 

2018. 

 

8. Eventuelt 

Hvilke racer accepteres fremover som Schæfer-lignende. (Hidtil har reglen været Hvid 

Schweizisk Hyrdehund, Hvid Schæferhund, Schæferlignende racer eller blandinger, som 

mest ligner en schæferhund i udseende og temperament) – Der vil som hidtil blive taget 

stilling fra gang til gang. Hvid Schweizisk Hyrdehund og hvid Schæferhund er dog 

godkendte på forhånd. 

 

Dato til fællesmøde – Vi foreslår tirsdag den 19. marts. – Anne kontakter Janni, om datoen 

også passer Kredsudvalget.  

 



 

 

Dato til arbejdsdag – Valget faldt på den 11. maj. På næste møde gennemgår vi hvilke ting 

vi skal have lavet. 

 

Administrator til FB – forslag om, der ikke kun skal være en administrator, så der kan 

slettes uvedkomne indslag i Jannis fravær - Vibeke vil gerne stå for det. 

 

Aktivitet for trænere og hjælpere – Flyttet til næste møde 

Lys på banen – Flyttet til næste møde 

 

9. Næste møde – Aftales senere. 

 

 


