
Referat af bestyrelsesmøde i kreds 55, Furesø 

7. september 2021 

 

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

Pernille Dohlmann 

Referent: Pernille Dohlmann 

 

Runde med hvordan det går i kredsen: 

De kommentarer vi får med på vejen fra vores hold er, dejligt sted at være, god stemning og alt i alt 

er vores holdmedlemmer meget positive og synes der sker mange nye tiltag. Aktivitetsbanen får 

også meget ros. 

I ny og næ får vi spørgsmål om hvad der er sket i kredsen og vi svarer som sædvanligt ærligt og 

åbent, at vi gerne ville noget andet med kredsen, så den bliver lidt bredere i sin helhed. 

 

Nøgler 

Udkast til nøgleregler gennemgået – pladsmænd/kvinder tilføjes som undtagelse for ”udvalgsreglen” 

så de alle kan få nøgle, da de oftest er her for at arbejde for foreningen, når vi andre ikke er her. 

 

Nøglekvittering – vi skal have lavet formular –> Niels laver forslag. 

Alle der får en nøgle skal skrive under på den. 

 

Per Jørgensen har henstillet at vi reviderer de udmeldte nøgleregler. Vi er enige om at vi holder fast i 

de regler vi har opstillet. Vi er nødt til at have nogle faste regler for hvem der kan have nøgle, så det 

er ens for alle. 

 

Våbentilladelser 

Christina tjekker hvad der står i formandsmappen og hvis ikke vi kan finde noget, så spørger vi Stig. 

Vi skal have registreret bæretilladelser til dem der skyder af trænere/prøveledere. 

Skal de der allerede har fornys eller gælder de ubegrænset tid? 

 

Økonomi 

I Banken står der 340.000 kr. 

Britta Thomsen har revideret regnskabet for perioden 1/1 til 31/8 2021. Vi gennemgik de forskellige 

poster med indtægter og udgifter. 



Der er stor fremgang i indtægterne. 

Vi har en stor udgift til materialer da vi har opkøbt et lager af bolde, liner osv. så vi har til et godt 

stykke tid. 

Lige nu er det kun Yvonne der har adgang til vores konto, det er svært for os at får flere adgange da 

vi har svært ved at komme igennem til banken og få svar på vores spørgsmål. De vender ikke tilbage 

på vores henvendelser. 

Vi har derfor forespurgt anden bank om de kan tilbyde os et alternativ og har fået nogle priser. 

Christina sender priserne til Yvonne som så prøver at sammenligne med hvad vi nu har. 

Yvonne tjekker hvem der står som tegningsberettiget pt.  

 

Hegn 

Nyt hegn har vi fået to tilbud på – pris for materialer er ca. 20.000. Christina sender tilbuddet til 

kommunen og hører om de vil betale materialerne, hvis vi selv sætter hegnet op. 

 

Klubhus 

Christina har talt med Natur og Ejendomme. 

De havde misforstået vores henvendelse og troede at vi ville bygge et nyt hus. Nu har vi fået 

fuldmagt til at søge om opførelse af en skurvogn. 

Vi er med på at det vi sætter op skal være flytbart. 

Flemming og Janni har begge kontakter som de afsøger for hvad vi kan få af tilbud/muligheder. 

 

Skilte 

Christina og Anja har holdt møde med kommunen på pladsen og der var åbenhed overfor vores 

forslag til at sætte skilte og henstillinger op og kommunen kom også med gode forslag til hvad vi kan 

skrive. 

Lotte (med Smilla) har påtaget sig at lave illustrationer som skal understøtte teksterne. Kommunen 

laver skiltene efterfølgende. 

 

Nyhedsbrev 

Skal vi lade det gå på skift, så ikke det er formanden der skriver hver gang? 

Der er ikke en fast frekvens, vi sender når der er noget at melde ud. 

  



 

Udvalg 

Vi skal have sat gang i udvalgene – det kan vi evt. gøre med et Teams-møde så vi får meldt at de bare 

skal gå i gang. 

 

Juleskue 

Vi skal til at komme i gang med planlægningen, da det hurtigt bliver jul. 

Vi har til dette formål genåbnet Facebook-gruppen fra sidste gang da der ligger en masse 

informationer vi skal/kan bruge igen. 

 

Opfølgning på medlemmer 

Vi skal have fulgt op på de hundeførere der mangler at vise vaccination og/eller forsikring i 

forbindelse med indskrivning. 

Det er lidt sporadisk hvem der ser i medlemssystem og vi får derfor ikke fulgt op på det på holdene. 

Det vil derfor være godt hvis vi kan få Stig til at sende en liste til hver træner med de oplysninger om 

hvem der mangler hvad, så de kan følge op på holdene. 

Vi skal være mere opmærksomme på at vi nogle gange glemmer at opkræve de ekstra 100 kroner fra 

tilmeldte der ikke er medlemmer af HK. Yvonne sender en pæn rykker til dem hvor vi ikke har fået 

det gjort. Der er ikke pensionist/ungdomsrabat på de 100 kroner. 

HKs medlemsdatabase har vi fået kommunikation med HK om og den er nu rettet til. 

Vi retter løbende til ugentligt. 

Betalinger: Yvonne er ansvarlig for at disse bliver opkrævet.  

Indskrevne medlemmer der ikke har betalt til Hovedklubben, får en pæn rykker fra Yvonne som 

Kasserer. 

Løbende indskrivning: Det burde være trænerne der gør dette, men det er lidt blandet hvordan det 

bliver gjort.  

Emne til trænermøde: Hvordan foretager man indskrivning. 

 

Pladskort/medlem 

Spørgsmål til hvordan vi forholder os til at man bliver medlem og få et pladskort, hvis man har en 

anden race? 

Lige nu er vi nok nødt til at sige nej, da vi har fyldt op med schæferhunde og må koncentrere os om 

det. 

Dog gør vi en undtagelse med Færdselsholdet da det også er en anlægsprøve for at kunne gå videre i 

de andre racers prøveprogrammer. 



 

Trænermøder 

Hvem tager initiativet/ansvaret for trænermøder? 

Vi spørger Anne om hun vil tage ansvaret for trænermøderne -> Pernille spørger. 

 

Næste møder 

Bestyrelsesmøder – vi flytter de næste to til onsdage: 3/11 og 6/10. Pernille sender indkaldelser. 

 

Referater 

Godkendelse af referater fra møder: Vi skal huske at vi skal dokumentere at vi har godkendt 

referaterne fra bestyrelsesmøder. Pernille sørger for at alle svarer per mail per referat og lægger 

dem ind sammen med referaterne på drev. 

 

Arbejdsopgaveliste 

Husk at vi har listen på drev. 

Vi skal på sigt have samlet opgaverne i én liste – Pernille ser på dette. 

Samtidig skal vi også have opdateret årshjulet – alle kan lægge ind hvis der er opgaver vi skal have 

med. Hvis ikke det kan lykkes så send det til Pernille, som så lægger det ind. 

 

7. september 2021 

Pernille Dohlmann 


