
 Schæferhundeklubben kreds 55 – Furesø 
Referat af bestyrelsesmøde den 4. oktober 2022 

Til stede: Christina, Yvonne, Anja, Niels, Pernille, Anne – referent. 
 

Sidste referat og opfriskning af ”regler” 
Referatet af d. 16.8. godkendes. 
Det aftales fremadrettet, at der er 5 dage til at kommentere på referatet, herefter sendes det ud til 
medlemmerne.  
 
Christina: Vi har købt guffer hos MaxiZoo, selvom vi har aftale med rabat hos Olivers, det skal der følges op 
på. 
 
Regnskab – Yvonne: Vi har ikke betalt pokalerne til HAS endnu pga. en hel masse af dem var i stykker. 
Yvonne har rådført sig med en advokat, da vi ikke har fået noget ud af, at klage over dem. Vi betaler derfor 
nu pokalerne der var i orden, og beder om en kreditnota på dem, der var i stykker. 
 
Regnskab er gennemgået. Vi er tilfredse med overskuddet og investeringerne i forbindelse med HAS. 
 
Fryser – Yvonne: Det aftales, at fryseren slukkes efter juleafslutningen.  
Opvarmning af klubhus til vinter: Varmen i klubhuset holdes på et minimum grundet de høje 
forsyningspriser. 
 
Arbejdsfordeling i bestyrelsen: Vi skal huske os selv og hinanden på, at sige til hvis vi er inde i en periode 
med ekstra meget om ørerne, så vi kan passe på hinanden. Det er frivilligt arbejde, og vi bidrager hver især 
med det vi kan overkomme. 
 
Medlemsmøde – Yvonne: (figurantarbejde, spor, feltsøg, nosework, agility)  
Kunne det være en ide med en aften hvor der fortælles om de forskellige aktiviteter som kredsen tilbyder 
f.eks. en gang i kvartalet? Det kunne være Nosework, hundens anatomi, teori om byttedrift. Vi overvejer 
også nogle arrangementer hvor vi går sammen med andre kredser, hvor vi får gæstetaler.  
 
Juleskue/fastelavnsskue – Christina + Janni: Vi spørger HK om vi kan ændre juleskuet til fastelavnsskue. Vi 
oplever det er svært at få frivillige til at stille op i julen hvor de fleste har travlt med familieaktiviteter. 
Samtidig har mange også travlt i december måned, hvor forberedelserne til et juleskue skal ske. 
 
Aktiviteter 2023 – Christina: 
Vi vil gerne have flere på træneruddannelse og spejder fortsat efter flere mulige kandidater til 
træneraspiranter/føl. 
Vi vil gerne have to eksterne gæstetalere pr. år, så vi får ny inspiration ind i kredsen.  
 
Vi stiler også imod 2 kurser årligt med trænere udefra. 
 
Overvejelse om afholdelse af DM IGP3. Der kommer omkring 40 hunde, det afholdes over 2 dage og der er 
ikke så meget administrativt som til HAS. Der er dog stande og salg af mad. Der ligger en stor opgave i at 
skaffe arealer til spor, da der skal bruges ca. 150 hektar land til spor. Lyngholmskolen kan evt. passe til 
formålet, og Christina går videre med ”forundersøgelser” 
 
Fundraising til klubhus - Christina: Vi vil iværksætte en ansøgning om flere midler til køb af nyt klubhus. 
 
Status på klubhusansøgning – Pernille: Christina afventer 4 tilbud på container, som kan 
anvendes/indrettes til klubhus. Vi kigger nu alternativt. 
 
Medlemmer til HK – Christina: 14 eller 16 deltagere på hold er ikke medlemmer i HK. Vi har brug for et 
”papir” hvoraf det fremgår hvad det betyder for kredsen. Kan evt. udleveres til indskrivningen. Vi får 
besked fra HK, når medlemmer glemmer at betale, vi (Anne) laver forslag til pæn skrivelse.  
         
Generalforsamling 2022: Vi starter med at undersøge om vi kan booke et lokale d. 24.01.23. 


