Bestyrelsesmøde i kreds 62
Den 21. november 2015.
Schæferhundeklubben for Danmark – Kreds 62 Vallensbæk
Tilstede:
Jytte Jensen (formand)
Jørgen Møller (kasserer)
Remmy Nielsen (næstformand)
Lone Pridal (sekretær, referent)
Bjarne Møller-Olsen (medlem)
Pia Lausen (AU)
Susanne Bjerring (BHU)
Ikke tilstede:
Dagsorden:
1. Nyt fra AU
2. Nyt fra BHU
3. Kredsens økonomi/Møller
4. Kurser i kredsen
5. Trænere/Figuranter
6. Årsafslutning for trænere og udvalg
7. Kommunen
8. Generalforsamling
9. Diverse
10. Næste møde
Emne
1. Nyt fra AU:
 Der er afholdt en UHP i sidste weekend. 10 hunde deltog, 9
bestod.
2. Nyt fra BHU:
 Træner/figurant føl: disse udvælges/godkendes af BHU.
Klubben betaler basis uddannelsen, hvis det skønnes, at
vedkommende er stabil i kredsen
 Kurser: i fremtiden skal alle kurser fremgå på hjemmesiden og
der skal betales ved tilmelding.
 Arealet omkring klubhuset: der må IKKE være løse
hunde/luftes hunde når der er hold. Hvis der udenfor
træningstiderne kommer nogen, der vil træne på arealet, har
vedkommende fortrinsret. Når der er løse hunde skal de være
under observation hele tiden.
 Selvtrænere: der sættes en liste over selvtrænere op på
opslagstavlen og på hjemmesiden (Jytte).
Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, trænere og
figuranter har til en hver tid ret til at kontrollere hvem, der
benytter klubbens baner
 Holdtider: der sættes en liste over holdtider op på
opslagstavlen og på hjemmesiden (Susanne).
 Kurser i 2016: BHU forsøger at invitere nedenstående til at
komme og holde kursus i kreds 62:
o Martin Knudsen
o Bjarne Thomsen
o Erik Fenger

1 of 2

Ansvarlig

Jytte

Susanne
BHU

Bestyrelsesmøde i kreds 62
Den 21. november 2015.
Schæferhundeklubben for Danmark – Kreds 62 Vallensbæk
 Træningsudstyr: der laves en liste over alt udstyr incl.
boldmaskine, pistol etc. samt hvad der er udlånt.
 Hvordan holder vi på medlemmerne/trænere/figuranter, så de
ikke skifter klub, når de er ved at skulle have prøver?
Diskuteres på et medlemsmøde.
3. Kredsens økonomi
 Økonomien ser tilfredsstillende ud.
4. Kurser/prøver i kredsen: Til sporkurset med Bjarne Thomsen
var der flere, der udeblev uden at betale. Denne gang dækker
kredsen underskuddet.
 For fremtiden er tilmelding til kurser bindende og der
betales ved tilmelding.
 Til prøver skal der tilmeldes via www.schaeferhund.dk (link
kommer på kredsens hjemmeside) og der skal betales ved
tilmelding. Der lægges en oversigt over priser på
hjemmeside.
5. Trænere/Figuranter: har vi nok til den kommende sæson?
Susanne/BHU undersøger det. Annika og Marlene fortsætter ikke,
Susanne Poulsen holder pause pga. sygdom
6. Årsafslutning for trænere og udvalg: der laves en aften med
mad og hygge for trænere og udvalg en fredag sidst i januar.
7. Kommunen: Jytte Bentzen/Jeanette Esbensen fra kommunen
har været på besøg. De var meget tilfredse med os. Der kommer
tilsyn på næste fredag hvor bygningerne gennemgås.
8. Generalforsamling: afholdes den 6/2-15 kl 11 i klubhuset. På
valg: næstformand, kasserer og sekretær.
9. Diverse
 Hjemmesiden: Conni har besluttet at stoppe som webmaster
af personlige grunde. Jytte spørger Kenneth Kofod om han vil
overtage.
 Nytår: der serveres champagne og kransekage i klubben om
formiddagen.
 Indskrivning: lørdag 16/1-15 kl 9-11
 Klubtøj: der tages prøver på T-shirt, fleecejakker og jakker
hjem (i klubbens blå farve) samt bukser (sorte) fra Hvidovre
sport.
10.Næste møde
 Afholdes lørdag 23/1 kl 1130. AU/BHU inviteres.
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