Bestyrelsesmøde i kreds 62
Den 27. februar 2016.
Schæferhundeklubben for Danmark – Kreds 62 Vallensbæk
Tilstede:
Jytte Jensen (formand)
Jørgen Møller (kasserer)
Lone Pridal (sekretær, referent)
Steffen Olesen (suppleant)
Pia Lausen (AU)
Susanne Bjerring (BHU)
Ikke tilstede:
Remmy Nielsen (næstformand)
Anja Frimurer (medlem)
Annika Linnemann (suppleant)
Dagsorden:
1. Nyt fra AU
2. Nyt fra BHU
3. Kredsens økonomi
4. Nøgler
5. Medlemstal
6. Sommerfest
7. Arbejdsdag/opgaver
8. Indkomne forslag
9. Evt.
10. Næste møde
Emne
1. Nyt fra AU:
 Medlemmer: Pia Lausen (formand), Malene Olsen og Kim
Hagedorn.
 Kombiskuet 5/5 er on track. Der er annonce i Schæferhunden,
på hjemmesiden, gul+grå hjemmeside. Der er ved at komme
sponsor penge ind. Der vil være en præmie til den kreds, der
stiller med flest hunde.
 UHP 18/5 med Bent Andersen som dommer er også on track.
 Mix Match 18/9. Både Pia og Malene er til ½ maraton. Pia finder
en anden til at stå for det.
2. Nyt fra BHU:
 Medlemmer: Susanne Bjerring, Berit Jensen og Brian Udsen.
 Dagsøvelsen 25/6 laves fælles med AU
3. Kredsens økonomi
 Økonomien ser tilfredsstillende ud.
4. Nye nøgler til klubhuset/figurant rummet :
 Låsen i klubhuset er blevet udskiftet.
o Alle medlemmer, der ikke er i restance, kan få nøgle til
huset.
 Låsen i figurant rummet er også skiftet.
o Figuranter, der er aktive i kredsen kan få nøgler, samt
udvalgte trænere.
 Der skal kvitteres for nøgler hos Jytte/Møller, depositum 200
kr.
5. Medlemstal:
 Medlemstallet er faldende pt 141 medlemmer, det forventes at
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Bestyrelsesmøde i kreds 62
Den 27. februar 2016.
Schæferhundeklubben for Danmark – Kreds 62 Vallensbæk
falde yderligere med op til 10 medlemmer over de næste
måneder, da vi forventer udmeldelser grundet folk ikke har
schæferhund mere.
6. Sommerfest:
 Jytte kontakter nogle medlemmer, der har ytret at de gerne vil
stå for helstegt pattegris.
7. Arbejdsdag:
 Lørdag den 9/4 kl 900.
 Møller laver en liste over arbejdsopgaver med bl.a.:
o Akustik loft i klubhuser
o Spejl sættes op i mellem træerne i mellem de to baner i
haven.
o Udendørs toilettet laves om til hunde vaske plads.
o Der lægges nyt gulv på indendørs toiletterne.
o Der mangler 2 nedløbsrør.
o Busskuret sættes op i haven.
 Jytte fordeler opgaverne mellem medlemmerne.
8. Indkomne forslag:
 Ingen.
9. Eventuelt:
 Ringtræning starter onsdag 6/4 kl 1800 og kører hver onsdag,
foreløbigt indtil 5/5. Træner: Charlotte Wissing.
10.Næste møde
 Aftales senere.
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