Bestyrelsesmøde i kreds 62
Den 2. maj 2015.
Schæferhundeklubben for Danmark – Kreds 62 Vallensbæk
Tilstede:
Fra bestyrelsen:
Jytte Jensen (formand)
Jørgen Møller (kasserer)
Lone Pridal (sekretær, referent)
Morten Linnemann (bestyrelses medlem)
Fra BHU:
Marlene Meincke (formand)
Steffen Olesen
Fra AU:
Pia Lausen
Kim Hagedorn
Ikke tilstede:
Fra bestyrelsen:
Niels Andersen (afbud)
Remmy Nielsen (afbud)
Bjarne Møller-Olsen (afbud)
Fra AU:
Stig Vestberg
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Orientering fra BHU
Orientering fra AU
Kredsens økonomi/Møller
Medlemsmøde:
Evt.

Emne
1. Orientering fra BHU:
 Henrik Neumann afholder et BC kursus 13-14/6. Max 10
deltagere med hund (pris DKK 600) og ubegrænset deltagere
uden hund (pris DKK 300). Pt. er der tilmeldt 8 HF med hund
og 3 uden.
 Der afholdes en dyrlægeaften på Karlslunde Dyreklinik den
18/5 kl 1830. Pris DKK 50 per person. Sted: Greve Main 41,
2670 Greve.
 Prøver den 12/4. Tilmeldt fem IPO1 og en IPO3, bestået tre
IPO1 og en IPO3.
 Prøver den 26/4. Syv tilmeldte til en B, en AB og fem FP. Alle
bestod.
 Figuranter:
o Jannik trækker sig som figurant om tirsdagen pga.
familie forøgelse.
o Jytte har fem emner til figurant føl. Remmy afholder et
”gammeldags” figurant kursus for dem. Tidspunkt
kommer senere.
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o Ric kommer hver anden lørdag på ABC holdet.
o Det blev besluttet at:
1. Man SKAL træne op i mod en prøve for at få
hjælp i gruppe C.
2. For at få hjælp i gruppe C skal man:
 gå på hold og indstilles af træneren
 selvtrænere SKAL bevise overfor BHU, at
de har et vist niveau i gruppe A og B
3. Årsagen til dette er at vi mangler figuranter og
dem vi har, skal der passes på.
4. Hvalpe får byttedriftsarbejde på hvalpeholdene.
 Alle trænere og prøveledere, der bruger revolveren SKAL have
våben tilladelse plus have et 10 minutters kursus i brug og
vedligeholdelse af våben.
 Det blev besluttet at hvalpe fra kredsens kenneler få en gratis
sæson på hvalpeholdet af klubben.

2. Orientering fra AU
 Der afholdes Kombi-skue den 14. maj 2015 med Pelle (Sv. E.
Lundkvist) som dommer. Der er pt. 20 tilmeldinger, heraf syv
fra kredsen. Det tegner lovende. Tilmeldingsfriste 9/5.
 Overført fra sidste møde: Der afholdes Mix-Match den 13.
september 2015 med Pelle (Sv. E. Lundkvist) som dommer.

Morten

Stig
Stig

3. Kredsens økonomi
 Økonomien ser tilfredsstillende ud.
 Overført fra sidste møde: Det undersøges om det trådløse net i
klubhuset kan fås billigere. Morten: det kan ikke gøres billigere
end det er på nuværende tidspunkt

4. Medlemsmødet:
 Mødet rykkes fra den 9/5 til den 30/5 kl 1200.
Facebook plus hjemmeside opdateres.
 Der skal orienteres/spørges om:
1. Almindelig pli mht. oprydning på både
indendørs- og udendørs områder (incl.
toiletter). Husk at rydde op efter jer selv.
2. Husk at sende resultater til AU/BHU så de kan
komme på hjemmesiden.
3. Husk at orientere BHU om deltagelse i større
konkurrencer (DM etc.).
4. Information om figurant situationen (se under
orientering fra BHU).
5. Facebook. Man SKAL være medlem af kreds
62 for at få adgang til kredsens facebook
side.
6. Hvem er uddannet som prøveledere?
7. Hvad ønsker medlemmerne sig af klubben?

5. Evt.
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 Overført fra sidste møde: 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.
 Overført fra sidste møde: Klubtøj. Der indhentes
tilbud på diverse klubtøj – der må ikke gås på
kompromis med kvaliteten. Bjarne update efter
mødet: intet nyt endnu.

6. Næste møde
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Jytte indkalder ad hoc.

Conni

Bjarne/Remmy

Jytte

