
Bestyrelsesmøde 5. april 2022 

Kreds 55 – Furesø 

 

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

Nielsen, Niels Errendal, Pernille Dohlmann 

Afbud: Anne Dyhr 

Referent: Pernille Dohlmann 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt af bestyrelsen. 

 

Klubhusansøgningen 

Vi har fået vurderet af en tømrer om det kan lade sig gøre at sætte vores 

nuværende klubhus i stand i stedet for at få et nyt. Det vil gøre at vi kan 

komme i gang med det samme og ikke er afhængige af at skulle have 

byggetilladelse. 

Det mente han godt ville kunne lade sig gøre, og at grundstrukturen var i 

orden, så man kunne istandsætte. 

Vi venter på at få en samlet pris på det vi gerne vil have lavet, så vi kan vurdere 

om det kan betale sig. 

Herefter er vi nødt til at få taget en beslutning om hvilken af følgende løsninger 

vi vælger: 

- Istandsættelse af nuværende klubhus 

- Ny pavillon  

- Dispensation til opsættelse af den pavilion vi har på hånden 

De tre scenarier skal sættes op med priser/krav/konsekvenser og derudfra kan 

vi fremlægge det for medlemmerne og tage en beslutning sammen. 

 

Test af lys 



Christina har været forbi naboerne og høre hvordan de har haft det med at vi 

har testet lys på banen. 

De har ikke engang bemærket det, så det var positivt og vi vil derfor bede 

kommunen om at få lov til det fremadrettet . 

 

HAS 

Annoncen er blevet glemt i det nye blad, så hovedklubben sender i stedet et 

nyhedsbrev ud til medlemmerne om det. Anja laver annonce der kan sendes 

ud. 

 

Sidste tilmelding den 8/7 - herefter skal vi indenfor 14 dage levere pdf til print 

af katalog. 

 

Medlemsmøde 

Fysisk møde 17. maj kl. 18.30 med sandwich og en øl/vand. Tilmelding senest 

søndag den 15. maj. 

Emner: 

- Klubhus 

- Hovedavlsskuet (HAS) 

 

HAS 

Forpligtelser: 

Forplejning til dommere og assistenter (2 stk.). 

 

Økonomi: 

Der er blandt andet: 

Omkostninger til diplomer, pokaler og kranse 

Telt 9 x 24 m, hvis vi selv stiller med 3-4 mand m/k til at sætte op sammen med 

udlejeren, kan vi få lidt rabat. 



 Trykkeri: 15.000 - 18.000 kr. for at trykke 300 kataloger. 

Veste mangler vi nogle numre, som vi også skal have lavet. 

Vi skal helst have solgt 12 stande som sammen med campingpladserne skal 

udgøre indtjeningen. 

 

Status på økonomi fra kassereren: 

Indskrivning 48.566 kr. (sidste år ved samme tid 36.700 kr.) 

10 indmeldelser/14 udmeldinger i år. 

Kantine: Omsætning 3.800 kr. (sidste år samme tid 1.200 kr.) 

Materialer: Solgt for 1.700 kr. (sidste år samme tid 3.400 kr.). Det ville være 

godt hvis vi kunne sælge lidt mere. 

Deltagergebyr til prøver: 2.950 kr. (1.050 kr. samme tid sidste år) 

Fastelavnsskue gav overskud på 16.000 kr. 

El har vi betalt 7.000 til dato mod 2.800 sidste år. pga. stigende elpriser. 

Likvid beholdning er pt. 385.000 kr. 

 

Olivers samarbejdsaftale 

Det er afklaret at det ikke er en eksklusivaftale, så vi har indgået aftalen. 

 

Arbejdsdag 

Der er for mange andre ting i gang lige nu og pladsmændene har allerede lavet 

meget, så vi venter til efter sommerferien. Det bliver den 27. august 2022. 

 

Nyhedsbrev 

Pernille laver nyhedsbrev med medlemsmøde, arbejdsdag og link til referater. 

Sendes i weekenden. 

 



3. maj 2022 

Pernille Dohlmann 


