
Referat af bestyrelsesmøde den 16. august 2022 

Schæferhundeklubben kreds 55 – Furesø 

 

 

Til stede: Anja Waldstrøm, Anne Dyhr, Niels Errendal, Yvonne Beicker, Janni Ysbæk-Nielsen, 

Christina Hald, Pernille Dohlmann 

Referent: Pernille Dohlmann 

 

Referat fra sidste møde 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. juli 2022 blev godkendt. 

 

 

Status på klubhus 

Det klubhus vi havde på hånden er blevet solgt til anden side selvom vi egentlig havde en 

skriftlig aftale. 

Så vi skal til at finde noget andet. Christina har fundet et sted hvor vi måske kan købe 

moduler i stedet for. 

Vi prøver også at spørge igen om vi virkelig har behov for en BR18-godkendelse. 

 

Status på udvalg 

Kredsudvalg: 

Status på indskrivning: 34.000 kr. har vi indskrevet for på 109 tilmeldte. Det er lidt lavere end 

sidste år, men vi forventer de kommer, når vi går i gang med træningen. 

Der er ingen små hvalpe fra start af sæsonen, men de kommer nok efterhånden. 

Vi har nogle udvalg som ikke rigtigt er rykket endnu, kan vi gøre noget for at hjælpe dem i 

gang? 

Kredsudvalget har lavet en tjekliste til køkkenet, så man kan se hvad og hvordan vi gerne vil 

have tingene. Hænges op i køkkenet. 

 

Trænerudvalg: 

Der er pt kun Anne Dyhr i trænerudvalget og vi har måske en der gerne vi være med. Anne 

spørger. 

Træningstiderne er blevet rykket lidt rundt, så der bliver plads til alle hold. 

  



 

Fundraising, avlsudvalg 

Disse to udvalg mangler nogle der kan drive dem og få noget ud af dem. Vi lægger hovederne 

i blød og samler forslag sammen til næste bestyrelsesmøde. 

René er mentor for avlsudvalget, så vi har brug for en der har ansvaret for udvalget. Blandt 

andet til at sørge for at der bliver arrangeret ringtræning. 

Kender vi nogle der kan tage de ”ledige” udvalg. Det behøver ikke at være bestyrelsen, så vi 

kan lægge hovederne i blød om vi kender nogle der vil kunne tage tjansen. Der kan så være 

én fra bestyrelsen som udvalgene kan referere til, så vi får fordelt udvalgene mellem os. 

 

Arbejdsdag 

Vi har tidligere på året fastsat at vi ville holde arbejdsdag i kredsen den 27. august. Hvis det 

stadig er tilfældet, skal vi til at få sendt invitationer ud og have lavet en arbejdsliste over hvad 

der skal laves på dagen. 

 

 

Opsamling på 1. halvår 

Tages på næste møde. 

 

Status HAS inkl. hjælperfrokost 

Det var en helt fantastisk stor oplevelse at afholde HAS. Det var sjovt og hårdt. Meget 

forberedelse i flere måneder og hårdt arbejde på dagene. 

Udover det så samler vi endeligt op på næste møde, for så har vi også regnskaberne klar fra 

kassereren og kan se om det har løbet rundt økonomisk. 

Indtil videre har vi gjort status over alle de ting vi havde tilovers og leveret det vi kunne 

tilbage. 

Udover det så skal vi have fundet en dag til en hjælperfrokost. Dagen skal indeholde en kort 

evaluering, gennemgå regnskab og spise en god frokost sammen på kredsens regning. 

Hjælperfrokost bliver lørdag den 27. august, kl. 13.00 efter træning. 

Det vil sige at vi inden da skal have styr på regnskaberne. Den 24. august forbereder vi dette i 

klubhuset, efter færdselstræning. 

Janni sender invitation til hjælperne og beder om tilmelding. 

 

Mødedage 

Vi har oprindeligt aftalt at vi har bestyrelsesmøde den første tirsdag i hver måned. Siden da er 

der imidlertid kommer nye medlemmer af bestyrelsen og vi skal derfor overveje og der er 

noget andet der passer bedre samlet set. 



Vi besluttede at holde fast i første tirsdag i måneden og samtidig sætte frekvensen ned til hver 

anden måned. 

Næste møde er den 4. oktober. Deadline for emner til dagsordenen skal meldes til Pernille en 

uge før så vi alle kan nå at tænke over de enkelte punkter. 

 

Evt. 

Skilte fra kommunen til lågerne er blevet sat op. 


