
 

Bestyrelsesmøde kreds 55 – Furesø 

Via Teams 

Samlet referat af møderne den 1/6 2021 og den 6/6 2021 

 

Til stede: Anja Waldstrøm, Yvonne Beicker, Christina Hald, Janni Ysbæk-Nielsen, Niels Errendal, Pernille 

Dohlmann 

Afbud: Britta Thomsen 

 

Vi startede mødet med en kort gennemgang af informationer fra Christina: 

Christina har talt med Jacob Hermansen i Furesø kommune for at fortælle at vi havde fået ny bestyrelse og 

hvad vi gerne vil. 

Spurgt til ansøgning om nyt klubhus – og han mener vi snart får svar – formentlig indenfor en måned. 

Fortalt om arbejdsweekend, og at der er huller i hegnet. Vi kunne f.eks. sætte det op, hvis kommunen 

sponsorerede hegnet. 

Jacob fortalte at det er kommunen der dækker hvis nogle kommer til skade på pladsen (altså af dem der 

kommer udenfor foreningsregi). I vores tid er vi dækket af hovedklubbens forsikring. 

 

Christina har skrevet til Henrik Lundsgaard at vi gerne vil have et referat der er godkendt af dirigenten, det 

fandtes ikke. Nu har René underskrevet, scannet og sendt det til Christina. 

 

Henrik har sat tre mapper i kredsen med overlevering, som vi skal have gennemgået. Vi har ikke fået anden 

overlevering fra Henrik eller den øvrige tidligere bestyrelse endnu. 

Stig har overleveret hvad der var da han gik af som formand. 

 

Medarbejder - NemId er bestilt af Christina og skulle komme indenfor ca. 14 dage. 

Herefter kan vi få oprettet den nye bestyrelse i banken. 

 

Korrektion af referat fra sidst: Der står at Stig er Hostmaster – der er han ikke, han er Webmaster. 

 

Vi manglede en pladsmand – Janni har efterlyst på Facebookgruppen – Niels Errendal og Tom Hansen har 

meldt sig, så vi nu har et pladsteam. 



 

Sponsorer: Hilmer vil meget gerne hjælpe med ansøgninger, ikke som ansvarlig, men som en del af et team. 

 

Førstehjælp: Vi skal finde en dato til undervisning af trænerteamet i førstehjælp til mennesker og et åbent 

kursus til medlemmer. Trænere inden sommerferien og åbent kursus efter sommerferien. 

 

Kursus i hundeførstehjælp: Christina har kontakt til en uddannet dyrlæge, forsker og aktiv hundetræner. 

Hun kommer med et oplæg på et bredt kursus. 

Forslag til tid: Hverdage 18-20, uge 34 og frem. 

Kan evt. også blive et senere kursus med forebyggende foranstaltninger. 

 

Sommerafslutning den 26/6 vil vi satse på at tænde grillen og spise lidt mad sammen. 

 

Indskrivning regner vi med bliver den 11/8 og første træning 14/8. 

 

Artikel om arbejdsweekend: Vi skal finde ud af at få den i Foresø avis. 

 

Spørgeskema kommet fra Syddansk universitet: Alle foreninger i kommunen har fået det og Christina har 

udfyldt på kredsens vegne. 

I den forbindelse har vi opdaget at kredsen har 40 års jubilæum næste år, da den er stiftet den 13. februar 

1982. 

 

Vi har oprettet Google-drev som vi kan lægge dokumenter og fælles informationer i. Pernille ser videre på 

struktur og sørger for at alle i bestyrelsen har de nødvendige adgange. 

 

Herefter gik vi over til at tale om hvilke udvalg vi gerne vil have og hvilke opgaver der skal ligge i de enkelte 

udvalg, så vi har et forslag at tale ud fra når vi holder fællesmøder.  

Pt. har vi to udvalg: 

 

BHU – pt. Per og Dorthe 

Prøver, kurser, uddannelse, træning, trænermanual. 

 



AU – pt. Vibeke og Michael 

Skuer, avl, ringtræning, kåringer. 

 

Vi inviterer hhv. BHU og AU til fællesmøder med bestyrelsen, så vi kan aftale hvordan vi samarbejder 

fremadrettet og i fællesskab får kredsen fremad og lavet nogle aktiviteter i 2021. 

Hvilke formål har de to udvalg og hvilke opgaver ligger i de to udvalg?  

Vi satser på at mødes fysisk i kredsen. Forslag mandag 14/6 og tirsdag den 15/6 fra 18.00 til 19.00. 

Pernille inviterer. 

 

Derudover vil vi gerne oprette nogle flere udvalg – vi lavede på mødet første forslag til opsætning og tanker 

mht. formål og opgaver i de enkelte. 

 

På mødet den 6/6 havde vi hver især set på vores første forslag og i fællesskab fik vi rettet formål og 

arbejdsopgaver til for de enkelte, så vi har et oplæg vi kan gå videre med til rekruttering af medlemmer. 

 

6. juni 2021 

Referent Pernille Dohlmann 


