Bestyrelsesmøde i kreds 62
Den 14. februar 2015.
Schæferhundeklubben for Danmark – Kreds 62 Vallensbæk
Tilstede:
Fra bestyrelsen:
Jytte Jensen (formand)
Jørgen Møller (kasserer)
Niels Andersen (næstformand)
Lone Pridal (sekretær, referent)
Morten Linnemann (bestyrelses medlem)
Remmy Nielsen (suppleant)
Bjarne Møller-Olsen (suppleant)
Fra BHU:
Marlene Meincke
Ikke tilstede:
Fra AU:
Stig Vestberg
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Orientering fra BHU
Orientering fra AU
Kredsens økonomi/Møller
Formanden:
a. Sommerfest
b. Aftenøvelse/dagsøvelse
c. Årets hund
d. Kurser
e. Ringtræning
f. Arbejdsdag
g. Facebook
h. Kalenderen/hovedklub
i. Køkkenet
j. Medlemsmøde
k. Arealet
5. Evt.
Emne
1. Orientering fra BHU:
 Marlene er I kontakt med Henrik Neumann angående datoer og
pris på et nyt BC kursus over 2 dage. Max 12 deltagere med
hund (pris DKK 600) og ubegrænset deltagere uden hund (pris
DKK 300).
 Rudi holder foredrag ”Kend din hund” den 25. februar kl. 18302030 i klubhuset. Pris DKK 20 per deltager.
 Der er et forslag om at få en sodavandsautomat i klubhuset, så
hundeførerne kan få noget at drikke udenfor kantines
åbningstider. Alternativt kan der være sodavand i køkkenet, så
alle trænere kan få nøgle til. De kan så betales vha. MobilePay.
Møller opretter MobilePay til klubben.
 Der er også et forslag om at holde en ”førstehjælp til hunden”
aften på Karlslunde Dyreklinik.
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2. Orientering fra AU
 Der afholdes Kombi-skue den 14. maj 2015 med Pelle (Sv. E.
Lundkvist) som dommer.
 Der afholdes Mix-Match den 13. september 2015 med Pelle (Sv.
E. Lundkvist) som dommer.

3. Kredsens økonomi
 Økonomien ser tilfredsstillende ud.
 Der købes en telefon til MobilePay.
 Den tegningsberettigede overfor banken er altid kassereren (pt.
Jørgen Møller).
 Det undersøges om det trådløse net i klubhuset kan fås
billigere.

4. Formanden:
a. Sommerfest
 Afholdes den 27. juni. Kirsten Pedersen er
ansvarlig.
b. AftenPrøvelse, dagsøvelse
 AftenPrøvelse afholdes den 13. marts, sidste
tilmelding den 7. marts. Niveauet sættes efter de
tilmeldte hunde. BHU er ansvarlig.
 Dagsøvelse afholdes den 20. juni. AU er
ansvarlig.
c. Årets hund
 Bestyrelsen tænker over om pointuddelingen
lokalt i kreds 62 skal ændres.
d. Kurser
 C kursus afholdes med Remmy. Remmy sætter
en dato.
 Det undersøges om der kan afholdes et ”light”
spor kursus med Bjarne Thomsen f.eks. en dag
med teori og demonstration med en hund.
Kredsen råder ikke over spor arealer til at afholde
et fuldt kursus.
 Træner kurser. BHU indkalder til træner møde,
hvor trænerne kan diskutere dette.
e. Ringtræning
 Starter efter påske med Martin Joensen som
træner. Kører hver onsdag. Hvalpe 1800, voksne
1900.
f. Arbejdsdag
 Afholdes lørdag den 11. april. Der skal bl.a.
renoveres skjul.
g. Facebook
 Lone overtager efter Britta. Opdateres når Lone
får den nyeste medlemsliste.
h. Kalenderen/hovedklub
 De enkelte klubber bliver i fremtiden selv
ansvarlige for at lægge arrangementer ind i
hovedklubbens kalender. Morten er ansvarlig for
dette.

2 of 3

Stig
Stig

Møller
Morten

Kirsten/Jytte
Marlene
Stig
Alle
Remmy
Marlene/Remmy

Marlene
Stig

Jytte
Lone
Morten

Bestyrelsesmøde i kreds 62
Den 14. februar 2015.
Schæferhundeklubben for Danmark – Kreds 62 Vallensbæk
i. Køkkenet
 Der er åbent hver lørdag formiddag og tirsdag
aften, tirsdag ændres til onsdag når
ringtræningen starter. Hvis det skal være åbent
udenfor disse tider skal der bruges en frivillig
med et bestået hygiejne kursus.
j. Medlemsmøde
 Afholdes lørdag den 9. maj kl 1200.
k. Arealet
 Der kommer lys på den lille bane – der har været
en elektriker og kigge på dette. Men da
kommunen er ansvarlig, vil det tage lidt tid.
 Kommunen er ansvarlig for etablering af ”den
gamle crossbane”. Men da dette kommer til at
tage lang tid, kontakter Jytte et privat firma og
får et tilbud på at få det lave på klubbens
regning.

Jytte
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5. Evt.






6. Næste møde
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Conni vil gerne have info til hjemmesides asap for
at holde den opdateret. Lone sørger for
godkendelse af referat asap, som så sendes til
Conni.
Conni vil gerne prøve at lave en billigere og
enklere hjemmeside. Det er hun mere end
velkommen til. Hun skal bare sende et link til
bestyrelsen når hun har et udkast.
Klubtøj. Der indhentes tilbud på diverse klubtøj –
der må ikke gås på kompromis med kvaliteten.

Afholdes i klubhuset den 18. april kl. 1200.

Lone

Conni

Bjarne/Remmy

