
Referat af bestyrelsesmøde 7. oktober 2021

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

Afbud: Britta Thomsen

Nyt Klubhus (Christina)

Vi har fået fuldmagt fra center for ejendomme i Furesø kommune, så vi kan få
kommunen til at behandle vores ansøgning.

Vi skal søge specifikt om de typer af vogne vi vil sætte og hvis vi ansøger om
separate vogne skal vi ikke have landzonetilladelse og nabohøring.

Vi kan høre Rolf (vores bagbo) om info omkring hans vogne og så kontakte dem om
de kan levere til os.

Vi skal søge under bygningsreglement 15 som forsamlingshus og vi skal have
dispensation for isoleringsreglementet.

Der står faktisk i lokalplanen at det eneste man kan søge om at opføre på grunden
er et toilet. Det skal dog gøres efter vi (forhåbentlig) har fået tilladelse til ny skurvogn.

Pladsen (Christina)

Der var hos kommunen overvejelser om at lave materialeplads på vores
træningsplads i forbindelse med fremtidsplanerne for kommunen. Dette er der ikke
længere planer om, så vi kan blive på vores træningsplads.

Vi vil lægge op til at vi kan lave en kontrakt med Kommunen om brugsret til pladsen
- den vi har pt. er fra 2010. Dette vil vi få sat i gang, da det vil give os lidt ro på mht.
vores rettigheder til at bruge pladsen.

Kontakter hos kommunen

Vi har fået en del nye gode kontakter hos kommunen hos Miljø, drift, by og
ejendomme, natur og miljø.



Christina lægger deres kontaktoplysninger ind på drevet.

Belysning på banen (Niels)

Vi har fået godkendt at sætte lys op på forsøgsbasis - forsøget løber til udgangen af
2022.

Planen er at sætte standere op som lyser området langs vejen op uden at det skal
blænde bilisterne.

Anja og Janni undersøger hvilken belysning, som kan være relevant til oplysning af
træningspladsen. De har begge gode kontakter til entreprenører, som kan være
behjælpelige i den sammenhæng.

Udlejning kan også være en mulighed, det undersøger Christina.

Hovedklubben (Christina)

Der har været en hændelse med dårlig opførsel i kredsen og dette er under
behandling.

Nøglestatus - nøglekvitteringer (Niels)

Vi mangler at få én nøgle leveret tilbage, ellers har vi fået dem retur vi har bedt om
efter vores regler.

Niels har lavet forslag til nøglekvittering - bestyrelsen godkendte denne.

Niels sørger for en kvittering på alle der har nøgler og lægger dem på drevet.

Juleskuet (Janni)

På den offentlige Facebookgruppe om juleskuet har vi tilrettet/ændret navnet på
gruppen. Der tjekkes op på administratorer.

Der er opstartsmøde lørdag den 9. oktober kl. 13.30 i klubhuset, for tovholderne på
de forskellige områder.

Efter mødet opdateres vores interne Facebookgruppe med dem der deltager i
planlægningen.



Planche/opslag er godkendt.

Prøver resten af 2021 (Janni)

Kredsudvalget har fastlagt prøver resten af året.

Græsslåning (Yvonne)

Niels Jørgen skal have ekstra for at slå aktivitetsbanen. Yvonne har aftalt at han slår
den én gang om måneden og så får han 1.600 samlet. Dette inkluderer at han stadig
slår det indvendige og rundt om skjulene to gange om måneden.

Det betyder at vi betaler 400 kr. mere end tidligere.

Dette godkender vi.

Scanning af dokumenter (Yvonne)

De lægges på vores drev, så ikke vi har det i alle mulige fysiske mapper liggende
rundt omkring.

Skilte (Anja)

Hvor langt er vi med hensyn til skiltene til pladsen?

Christina har været i dialog med Lotte (med Smilla) om dem og vi har fået et forslag.

Når vi har det endelige skal det sendes til kommunen.

Salg af snore, bold mv. (Anja)

Kan vi gøre en ekstra indsats for at gøre opmærksom på at vi har materialer til salg.

Evt. med større plakater både i klubhuset og evt. udenfor når vi er på pladsen. Anja
laver liste og får printet i A2 hvis muligt - ellers A3. Vi skal også finde ud af om nogle
kan få det lamineret i den størrelse.

Vi kan også lave en kurv med lidt materialer som folk kan “plukke” af med prisskilte.
Dette blev der ikke taget en endelig beslutning om.



Juleafslutning (Anja)

Vi skal have lagt i kalenderen og meldt ud at vi har juleafslutning den sidste lørdag i
november (27).

Kodelås på udhuset (Yvonne)

Vi sætter kodelås på udhuset så dem der kommer her har adgang.

Pernille har en der kan doneres til formålet.

Kursus om at søge fonde (Pernille)

Jacob Eriksen og Christina Hald har tilmeldt sig kursus hos kommunen hvor de
kommer til at lære noget om hvordan man søger støtte fra fonde. På kurset skal man
medbringe en relevant case, og det bliver for vores vedkommende at søge hjælp til
klubhus.

Equility Hundehal (Anja)

Kan vi lave et arrangement om at komme som kreds og prøve det. Anja er i gang
med dialog om, hvorvidt det kan lade sig gøre.

Eventuelt

Kredsen har 40 års jubilæum næste år - det skal vi have op på næste møde.

Hjertestarter: Vi har fået den hjertestarter vi har liggende foræret af Johnny Møller,
så den er vores nu.

Lars Freisig har foreslået at genopfriske vores hjemmeside og medietilstedeværelse
i øvrigt, det skal vi snart har gjort noget ved. Vi kan spørge på vores
Facebookgruppe om nogen vil byde ind med hjælp til dette.

Janni har fået mail fra en hvalpeejer med en blandingshund (som er 50 procent
schæfer). Vi har ikke plads på holdet, plus vi har besluttet ikke at modtage andet end
schæfere.



Powerpoint fra dyrlægeaften. Sendes til deltagerne af Yvonne.

Vi skal have opdateret vores førstehjælpskasse til hund - det tager vi på næste
møde.

Christina har talt med kommunen om hegn og de prøver at hjælpe med at få et
bedre tilbud på hegn til en bedre pris.

Bolde til hvalpe: Når der kommer et nyt medlem med en lille hvalp, skal de have en
lille bold.

Vi skal også huske at få sendt velkomstbrev til alle nye medlemmer.

Figurantskabet skal vi have ryddet op i.

Ringtræning - vi kan overveje om vi kan leje Barthahus til ringtræning hvis ikke vi kan
få det ridehus vi havde sidst. Vi spørger først samme sted som sidst. Helle Ditlefsen
taler med René om dette.

Vi har fået jordbier i “hullet” - dette har kommunen godkendt at de sørger for at få
fjernet.

Referat godkendt af:
Christina Hald
Janni Ysbæk-Nielsen
Yvonne Beicker
Anja Waldstrøm
Pernille Dohlmann


