
Bestyrelsesmøde i 
Schæferhundeklubben kreds 55 – Furesø 

Tirsdag den 8. marts 2022 
 
Til stede: Janni Ysbæk-Nielsen, Christina Hald, Niels Errendal, Yvonne Beicker, Anja 

Waldstrøm, Pernille Dohlmann 
Afbud: Anne Dyhr 

Referent: Pernille Dohlmann 
 
Skue, kort opfølgning  

Der er indkaldt særskilt møde om dette den 9/3, så der tager vi opsamlingen i stedet. 
 

Indskrivning, hvad var godt og hvad kan vi gøre bedre 
Der var mange indskrevne fordelt over det meste af tiden. Vi har fået 43.500 kr. ind 
fra 128 tilmeldinger. 

 
Det er godt at trænerne er der, så vi med det samme kan få sparring til den enkelte 

hundefører om hvor de skal træne – og vi skal huske at bruge det inden vi sætter folk 
på et hold. 
Udover det skal vi have en liste med den anbefalede holdfordeling til os hver og ikke 

kun én til deling. 
 

Næste gang skal vi også sørge for at have priser og træningstider, så de sidder på 
rygraden. 
 

Det skal tages op på et trænermøde at vi ikke skal love folk noget, før vi har talt 
sammen i trænerteamet. 

 
Udover det skal vi også have et emne på trænermøde om hvilke typer hunde 

trænerne er komfortable med at træne, så vi sikrer at vi kan give noget til alle dem 
der bliver tilmeldt. 
 

Vi skal huske at vi stadig vil bredden af schæferhunden samtidig med at alle skal have 
kvalitet ud af den træning de får. 

 
 
Hovedavlsskuet i 2022 

Kredsen skal holde Hovedavlsskuet (HAS) for schæferhundeklubben i Danmark.  
Det er et arrangement hvor der formentlig kommer omkring 1.800-2.000 mennesker 

og 250-280 hunde, fordelt over de tre dage. 
 
Tidspunktet er den 5. til 7. august 2022. 

 
Vi har budt ind på dette arrangement, da det går godt i tråd med vores 40-års 

jubilæum i kredsen. 
 
Furesø kommune har stillet et areal på en skole til rådighed, hvor vi kan være på de 

tilhørende boldbaner og det koster ikke noget, da vi er en forening i kommunen. 
 



Der er indgået en aftale mellem kredsen og avlsrådet hvor det er defineret hvilke 
opgaver der ligger hvor. 

 
Der skal nedsættes en styregruppe i kredsen, som skal stå for arrangementet, 
sammen med avlsrådet i hovedklubben. Styregruppen kan lave undergrupper med 

ansvar for forskellige arbejdsopgaver. 
 

Avlsrådet har lavet en Facebookside til arrangementet, der er overgivet til os. 
 
Vi får drejebog fra kreds 8 i Rønnede som tidligere har holdt HAS. Vi skal arrangere 

overdragelsesmøde, så vi kan komme i gang. Dette er første step, før vi sætter alt 
muligt andet i gang. 

 
Vi skal efterfølgende have arrangeret et medlemsmøde hvor der gives nærmere 
information om afholdelse af HAS og hvor medlemmerne kan byde ind på at hjælpe 

med opgaver i forbindelse med skuet, da det kræver rigtigt mange hænder. 
 

Jubilæum, hvordan skal vi markere det 
Vi binder jubilæumsfejringen sammen med HAS. 
 

Vi markerer det dog også i forbindelse med sommerafslutningen, hvor vi holder et lidt 
større arrangement for at fejre det internt i kredsen (oprindeligt var det meningen at 

det skulle have været til indskrivningen i februar, men da juleskuet blev flyttet til 
februar, brugte vi i stedet kræfter på at få dette gennemført). 
 

Klubhus, status  
Vi nærmer os at have en endelig ansøgning til kommunen. Formanden har lavet nogle 

luftfotos med indtegning af nuværende klubhus og forslag om nyt klubhus. Det nye 
skur vi gerne vil have er 5-8 m2 større end det gamle. 

  
Illustrationer er modtaget fra sælger af skurvognen og disse sendes med til 
kommunen. 

 
Nu skal vi have formuleret det dokument vi skal have med ansøgningen og eftersom 

vi ikke har prøvet dette før har vi brug for hjælp til at få det gjort korrekt.  
 
Findes der en byggerådgiver/arkitekt eller andre der har erfaring med sådanne ting i 

kredsen, kunne vi godt bruge lidt hjælp til at få det af sted på ordentlig vis. 
Har vi ikke en sådan må vi købe os til en rådgiver så vi ikke får ansøgningen tilbage 

igen fordi der mangler noget. 
Vi hører også kommunen og de har en der kan hjælpe os. 
 

Vi har i øvrigt fået ny kontaktperson hos kommunen som virker meget positiv og 
proaktiv. 

 

Status på udvalg 

Der er et par stykker der har rakt hånden op og gerne vil designe en ny hjemmeside 

til os. Så vi prøver at nedsætte et udvalg med de to der i forvejen har meldt sig til 

dette. 



Udvalgene skal opdateres og lægges på hjemmesiden som lovet på 

generalforsamlingen. 

Kredsbuddy: Vi mangler en kredsbuddy da den ene af de to vi har, flytter til udlandet. 

Tom er stadig kredsbuddy og vi går i tænkeboks om hvem vi kan spørge om at tage 

den rolle. 

En kredsbuddy er en person som kender kredsen og dens kroge og hjælper nye på 

plads i vores rutiner. 

 

Eventuelt 

Vi skal huske også at tale om at få sat et arrangement op for alle de frivillige for at 

sige tak for hjælpen. 
Pernille ser på hvad vi tidligere har haft af budget til lignende arrangementer og 

kommer med nogle forslag til arrangementer 

 

Næste møde: 5. april 2020 afholdes som fysisk møde. 


