Bestyrelsesmøde i kreds 62
Den 12. november 2016.
Schæferhundeklubben for Danmark – Kreds 62 Vallensbæk
Tilstede:
Jytte Jensen (formand)
Jørgen Møller (kasserer)
Lone Pridal (sekretær, referent)
Anja Frimurer (medlem)
Annika Linnemann (suppleant)
Susanne Bjerring (BHU)
Ikke tilstede (afbud):
Remmy Nielsen (næstformand)
Steffen Olesen (suppleant)
Pia Lausen (AU)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Orientering fra AU
Orientering fra BHU
Kredsens økonomi
Kredsens fremtid
Indkomne forslag
Evt.
Næste møde

Emne
1. Nyt fra AU:
 Afbud fra Pia.
2. Nyt fra BHU:
 Det var kun Tordenskjolds soldater, der dukkede op til
arbejdsdagen den 20/8. Hvordan får vi flere involveret i det
sociale liv i klubben?
 Klubmesterskabet 6/11-16 er aflyst p.g.a. manglende
tilmelding.
 Prøve den 4/12-16 er anmeldt. Prøveleder: Annika.
 Berit har trukket sig fra BHU.
3. Kredsens økonomi
 Økonomien ser tilfredsstillende ud.
4. Kredsens fremtid :
 Vi har mistet ca. 25 medlemmer det sidste år (ud af 150).
 Hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer og at fastholde dem
vi har? Der var enighed om at prøve:
o Annoncere i lokalaviserne.
o Åbent hus med Rally dag, hvor folk kan komme med
deres hunde og prøve at træne.
o Holde et åbent hus for at få folk ind.
o Alternative hold Rally/Agility.
o Flere dags/aften øvelser?
5. Indkomne forslag:
 Ingen
6. Eventuelt:
 Rygaards systue laver tøj med logo. Annika undersøger priser.
 Træner middag afholdes onsdag den 7/12-16 kl 18 i DalleValle i
Glostrup. Ansvarlig: Jytte.
 Banko spillet bliver aflyst pga. manglende tilmelding. Lone
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sætter det på FB og hjemmesiden.
 Jytte svarer Collie klubben på deres henvendelse angående at
låne klubhuset en dag til deres mentalbeskrivelser.
 Lone giver Annika administrator rettigheder til kredsens
lukkede FB side.
o Den lukkede FB side er KUN for medlemmer. Koners,
kæresters etc. FB kontoer må ikke have adgang. Lone
rydder op asap.
o Britta står som hoved administrator på klubbens FB side.
Jytte kontakter hende om at videre give disse
rettigheder.
 Der er rigtigt mange medlemmer, der er i restance til
hovedklubben. Lone sætter et opslag på FB.
 Generalforsamlingen afholdes sidste lørdag i januar 28/1-17 kl.
1100.
o Punkt til general forsamlingen: ”Det sociale liv i kredsen”
dvs. sommerfest, banko etc.
o Lone stopper i bestyrelsen til general forsamlingen.
7. Næste møde
 21/1-17 kl 1200.
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