
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Schæferhundeklubben kreds 55 – Furesø 

 

Deltagere: Christina Hald, Janni Ysbæk-Nielsen, Anja Waldstrøm, Niels Errendal, Yvonne Beicker og 

Pernille Dohlmann 

Afbud: Britta Thomsen 

Referent: Pernille Dohlmann 

 

Det er vores første møde som ny bestyrelse i kreds 55 og vi har konstitueret os, som det også blev 

besluttet på generalforsamlingen: 

Formand: Christina Hald 

Næstformand: Janni Ysbæk-Nielsen 

Kasserer: Yvonne Beicker 

Sekretær: Pernille Dohlmann 

Bestyrelsesmedlem: Anja Waldstrøm 

Første suppleant: Niels Errendal 

Anden suppleant: Britta Thomsen 

Navne på den nye bestyrelse er indberettet til Schæferhundeklubben for Danmark. 

Vi skal have lavet en rollebeskrivelse for bestyrelsen – om de forskellige poster. Hvem laver hvad. 

 

Overleveringsliste 

Herefter gik vi over til at gennemgå overleveringslisten fra den afgåede bestyrelse og opgaver vi i 

øvrigt skal have løst: 

 

BHU/AU 

Både BHU og AU medlemmer skal vi have be- eller afkræftet om fortsætter. 

Michael Nielsen har sagt ja til fortsat at være avlsvejleder for kredsen. 

 

 

Banken 

Banken venter på godkendt referat fra generalforsamlingen, før vi kan få indsat Christina som 

tegningsberettiget, Yvonne som administrator og Janni skal have ”kontokik, så hun kan se om folk 

har betalt til prøver. 

 



Hjemmeside 

Stig vil gerne hjælpe med at sætte hjemmesiden op – også hvis vi vil have en ny. 

Opstartsmøde er afholdt med Stig. 

Stig oplyste på mødet at der findes et dokument der hedder “Kreds 55 - gældende bestemmelser”. 

Det er aldrig publiceret, men vi kan bruge det som grundlag til at arbejde videre på. 

 

Medlemssystem 

Medlemssystem skal opdateres, der er lidt der ikke helt stemmer med de aktuelle hundeførere/hold. 

 

Lys på pladsen 

Lyset på pladsen afventer tilbagemelding fra ejendomsstyrelsen i Furesø. Kommunen har lovet at 

ringe til Christina, når de har fulgt op på hvor sagen er. 

 

Varelager 

Vi skal have talt op hvad der er i det varelager vi har købt af Michael Overgaard, så vi har styr på 

hvad der er. 

Vi skal have etableret en kontakt/udvalg for at få boostet salget. 

Vi skal også have styr på hvor de andre ting kredsen ejer er henne, f.eks. højttaleranlæg, skjul, flex-

pole. 

 

Økonomi 

Dommeren vi have booket til det aflyste juleskue, har vi betalt forskud til. Får vi ikke de penge igen? 

Eller kan de overføres til 2021? Vi spørger den tidligere bestyrelse om dette når vi holder 

overleveringsmøde. 

 

Der er søgt diverse puljer om tilskud til f.eks. klubhus, dette skal vi også have op på 

overleveringsmødet. 

 

Hilmer har erfaring med at søge fonde/puljer – det vil vi bede ham komme og fortælle lidt mere om. 

Hvilke fonde giver det mening at søge og hvilke argumenter virker bedst. 

 

Indmelding i DGI kan være en mulighed, da der er mange muligheder for hjælp og støtte. Det vil vi 

undersøge nærmere. 

 



Kontaktpersoner 

Der er oprettet mange email-adresser på kredsens domæne og en del af dem havde mange 

forskellige modtagere. Stig og Janni har ryddet op i det. 

Skal også samles op i mødet med overlevering. 

 

Medlemssystem/hjemmeside 

Medlemssystemet er overdraget. Vi har ikke fået overlevering som sådan, men det er forholdsvist 

intuitivt. 

Alle trænere har adgang, Yvonne har til opkrævninger, Vibeke har adgang i forhold til rolle pt. Dorthe 

har i forhold til BHU. 

Vi skal tage op på et senere tidspunkt, hvem der skal have adgangene. 

Hjemmesiden: Stig er Hostmaster 

 

Medlemsbase hos hovedklubben 

Vi skal have en proces for hvor tit vi tjekker vores medlemsbase hos hovedklubben. Det kunne være 

Yvonne der står for dette, da hun står for pengene. 

To adgange: Christina og Yvonne. 

Christina får mails ved ind- og udmelding af kredsen. 

 

Udvalg 

Vi har fået et skriv fra Anders om hvordan vi evt. kan sætte udvalg sammen. Det er sendt til hele 

bestyrelsen og vi behandler det på næste møde. 

Det skal rettes til og revideres, men vi skal beslutte hvordan vi får det ud til alle medlemmer på en 

måde så vi får medlemmerne til at meldt sig på banen. 

 

Sikkerhedsudvalg er allerede i gang 

Vi har fået en hjertestarter til låns gratis i fire måneder fra Johnny Møller og han kommer også med 

mundfiltre til kunstigt åndedræt. Særskilt nyhedsmail kommer om dette. 

I mellemtiden kan vi søge Tryg-fonden om at få tildelt en. 

Johnny vil gerne gennemføre et førstehjælpskursus for trænere og bestyrelse så vi lærer at bruge 

hjertestarteren. 

Efterfølgende kan vi holde et til som et åbent tilbud for kredsens medlemmer. 

For hundeførstehjælp – Ivar har været i gang: Vi har fået mail fra dyrlæge, der også er hundetræner. 

Hun vil gerne kunne lave et lille introkursus for os efter sommerferien. 



Førstehjælp, ABC, Fremmedlegeme i luftvejene, forvridning, hedeslag, mavedrejning, forslag til 

førstehjælpskasses indhold. Det vil være 1½ til 2 timer. 

Christina har svaret at det er vi interesserede og har bedt om overslag på omkostninger og forslag til 

datoer. 

 

Velkomst til nye medlemmer 

Ivar er også gået i gang med skriv/forslag til hvordan vi tager imod nye medlemmer. Forslag om en 

buddy-ordning så man altid har en at holde sig til.  

Otto er kommet med forslag om at vi skal sælge de nye medlemmer mere at være medlem af 

hovedklubben. 

Ivar, Otto og Anders har alle givet input.  

Ud af det kommer formentlig et velkomstbrev og en buddy-ordning. 

 

Nøgler 

Vi skal have gennemgået hvem der har nøgler til klubhuset pt. og vurdere hvem der skal have det 

fremadrettet. 

Vi skal finde ud af om Svend stadig vil være ”nøglebestyrer” og pladsmand. 

 

Skraldespande 

Kan vi få en ekstra der kan køre, så vi bare køre den ned fra agilitybanen og ikke behøver slæbe. 

Yvonne spørger kommunen om dette. 

 

Forsikring 

Hvem står for forsikringen hvis nogle kommer til skade på pladsen. Er der forskel på om det er i 

vores træningstid og udenfor? Dette skal vi undersøge nærmere. 

 

Skilte 

Skilt til pladsen: Kan vi tillade os at lave et skilt med at færdsel på pladsen er på eget ansvar? 

Vi har et par skilte stående som vi kan sætte ud når vi er på pladsen, men de kan ikke stå der når vi 

ikke er der for de er ikke faste. 

Anja laver forslag til skilte: Man skal samle op efter sin hund, hunden skal ikke grave i pladsen, 

efterlad ikke pinde på pladsen osv. 

På Furesø kommunes hjemmeside står der at pladsen er en træningsplads. 

 



Dokumentation  

Vi skal have oprettet et sted hvor alt dokumentation ligger og det skal være tilgængeligt for dem der 

har behov. Pernille tager en snak med Stig om at vi kan gøre det via Google Drev, hvor vi kan 

adgangsstyre. 

 

Tilbagevendende opgaver  

Der findes en opgaveliste fra bestyrelsen – Yvonne prøver at finde den. 

Vi skal have lavet et årshjul med de opgaver vi har i løbet af året. Pernille har skabelon vi kan bruge. 

 

Facebook 

Der er pt. fire administratorer på Facebook-gruppen.  

På den officielle side er det Janni og Per der er adm. Stig er pt. også midlertidig administrator, fordi 

han arbejder med linket mellem den og vores hjemmeside. 

 

Corona-restriktioner 

Vi skal være opmærksomme på når der kommer nye retningslinjer fra kommune/hovedklub. 

 

Opslagstavle 

Opslagstavle i klubhus skal opdateres med billeder af de aktive og tilsvarende skal ligge på 

hjemmesiden. 

 

Nyhedsbrev 

Vi skal have sendt et nyhedsbrev med følgende informationer: 

- Forvarsel om førstehjælpskurser for hund og mennesker. 

- Præsentation af bestyrelsen hver især. Pernille laver udkast til godkendelse. 

- Sommerafslutning den 26/6 

- Prøve den 30/5 

- Færdselsprøve 13/6 

 

Vi leder efter en der er god til kommunikation, da vi gerne vil have redesignet hjemmesiden.  

Vi skal huske ikke at tage for givet at alle er på Facebook. Information der vedrører alle, skal sendes 

som nyhedsbrev. 



Forslag om at sende månedligt eller kvartalsvist nyhedsbrev med hvad der kommer den næste 

måned. Læg evt. link i nyhedsbrevene til hjemmeside, så medlemmerne bliver opmærksomme på 

den. 

 

Næste møde 1. juni 2021 

Fokus: Oprettelse af udvalg og årshjul 

 

17. maj 2021 

Pernille Dohlmann 


