
Referat af bestyrelsesmøde 3. november 2021 

Kreds 55 - Furesø 

 

 

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

Afbud Yvonne Beicker, Britta Thomsen 

Referent Pernille Dohlmann 

 

 

Emne Referat 

Referat fra sidste møde Referat fra bestyrelsesmøde den 6. oktober er godkendt af alle i 
bestyrelsen. 
Hver gang vi lægger et referat på hjemmesiden sender Stig en 
nyhedsmail til alle medlemmer. 

40 års jubilæum 13/2 2022 har vi jubilæum - men vi venter med at holde det til det 
bliver forår/sommer.  
Videre planlægning udskydes til næste møde. 

Førstehjælpskasse til 
hund opdateres 

Vi har ikke en førstehjælpskasse til hund - så vi skal have lavet en 
fra bunden. 
Vi kan se på plancherne fra foredraget hvad der skal være i en 
sådan. Vi køber en færdigpakket og så kan vi altid supplere med 
mere. 
Pernille ser på dette. 

Ringtræning Barthahus Vi spørger i første omgang om vi kan låne hallen lige ved kredsen 
i stedet for. Janni har fået nummeret til dem, 
Helle Ditlefsen og René Jørgensen er i dialog om planlægning i 
øvrigt. Vi har ikke datoer på plads endnu. 

Dato for 
generalforsamling - evt. 
lokalebooking 

Vi går efter enten den 26. eller 27. januar. 
Christina kikker på om vi kan låne lokale hos kommunen en af de 
dage. 
Kl. 18 og med sandwich. 

Tøj med reklame for 
kredsen 

Vi kan se på f.eks.: 
Træningsvest til rimelige penge 
Fleece 
T-Shirt 
 
Vi har i øvrigt fundet flere steder i udlandet, hvor vi kan prøve at 
købe materialer til vores materialesalg. 
Christina er i gang med at undersøge dette. 
Vi kan overveje også at tilføje sporliner til sortimentet. 



Opslaget med hvad vi sælger er hængt op i klubhuset og Janni 
lægger den også på Facebook-siden. 

Juleskue/evt. Nye datoer Der er ønske om at ændre i tilmeldings- og afslutningsdatoer. 
Der åbnes for tilmelding den 6/11 - det er lige om lidt, så det 
holder vi fast i. 
Slutdato for tilmelding er pt. den 20/12. Vi må gerne flytte den til 
tidligere, men ikke til senere. Imidlertid ligger opslaget mange 
steder nu og dér står at der er sidste frist den 20, så det er ikke 
smart at lave om på. 
Største udfordring er kataloget som først kan laves efter sidste 
tilmelding. 
Vi satser på at lave det den 21. december i fællesskab og inden 
da have booket print hos kommunen. 
Pernille skriver til kommunen og spørger om de vil kunne hjælpe 
med print den 22. eller 23. december. 
Notér i tjeklisten til efterfølgende brug, at vi næste gang skal sætte 
fristen tidligere. 

Udvalgene - har vi fået 
startet dem alle? Evt. 
oversigt med navne. 

Vi skal have printet oversigten over hvem der er i hvilke udvalg og 
hængt den op i klubhuset, så folk ved hvem de skal tage fat i ved 
idéer og spørgsmål. 
Skal lige opdateres først - Christina gør dette og sender til Anja til 
print efterfølgende. 

Juleafslutning, har vi styr 
på den? Ved Herdis og 
køkkenet hvornår det er? 

Herdis planlægger fis og ballade. 
Køkkenet skal vi have spurgt Kenja og Henriette om de vil klare 
det med gløgg og æbleskiver. Yvonne gør dette. 

Status på klubhus  
Inkl. forslag om at 
renovere det nuværende 

Vi er ved at få et tilbud fra Expandia moduler om en pavillon. Den 
har ingen side, så den skal vi selv lave. Vi får tilbud på to, så vi får 
de 50 m2 vi gerne have. 
Vi indhenter også et eller to alternative tilbud. 
Vi kan prøve at søge om det som “koldt rum” så vi ikke skal have 
dispensation fra regel 15. 
Ansøgning kan først laves, når vi har beskrivelse af pavillonen. 
Det afventer vi pt. 
Forventet behandlingstid hos kommunen vil være 3-4 måneder. 
 
Alternativt skal vi forsøge at renovere det nuværende. Det vil i 
hvert fald kræve at taget bliver skiftet og vi skifter køkkenet. 
I så fald kan vi søge vedligeholdelsespuljer. 
 

Diverse om pladsen. Vi har ansøgt kommunen om at få lov til at få flere træningstider. 
Kan vi få lov til at starte 15 - 15.30 i hverdage og 8.30 i 
weekenden mod at stoppe tidligere på hverdage f.eks. kl. 21. 
 
Anja styrer efterfølgende at få lavet skilte til pladsen inkl. 
kommunikation med kommunen. 



 
Kommunen er stadig i gang med at se om de kan få et bedre 
tilbud på hegn end det vi selv har indhentet. 

Hvordan styrer vi lyset 
på banen i vores 
dispensationsperiode  

Vi har selvtræning om tirsdagen og hvis ingen med nøgle er til 
stede er der ingen lys i vinterhalvåret.  
På træningsplanen skal der derfor stå at tirsdag er uden garanti 
for lys på banen. 

Tillæg/info for vores 
velkomstbrev inkl. 
opfølgning på bold 

Tilbagemelding fra deltager på hvalpeholdet: På velkomstbrevet 
står der kun vores navne og ikke kontaktoplysninger. Man kunne 
skrive at de kan findes på hjemmesiden. 

E-boks ansvar for post Vi skal være sikre på at vi får tjekket vores digitale postkasse - 
Yvonne har ansvaret for dette. 

Medlemsforslag fra 
Henning 

Henning Hansen har foreslået at vi ikke skal have to gange c-
træning samtidig om torsdagen.  
Dette skriver vi på som input til trænermøde. 
Hvordan kan vi strukturere c-træning, så vi alle træner efter den 
organiserede træning? 

Nabobrev om lys Det vil være en god idé at informere vores naboer og fortælle om 
vores forsøg med lys. Christina gør dette. 

Sporområde hos 
militæret 

På militærområdet i Høvelte er der blevet slået græs. Det kan 
være en mulighed for alternativt sporområde. Friluftsrådet har 
bestemt at man skal kunne låne arealerne når ikke militæret selv 
skal bruge dem. 
Christina tager et billede så vi ved hvor det præcist er så vi kan 
søge om at få tid der. Pernille sørger for ansøgning. 

Spørgeskema Anders har lavet forslag til en mail for at spørge til f.eks. hvordan 
det går med træningen.  
Dette kunne vi gøre generelt til alle der træner på hold, så vi får en 
temperatur på hvordan det står til med træningen. 
Vi laver den via Survey Monkey - indhold skal vendes på 
trænermøde, så vi også får talt om hvad vi gerne vil have 
tilbagemelding på. 

Eventuelt Intet til eventuel 

Næste møde Tirsdag den 30. november 2021 

 


