Mødereferat

Åbning af bestyrelsesmøde
Et møde i Schæferklubben Kreds 62 Vallensbæk blev afholdt i klubhuset d. 28/10/2017.

Deltagere
De fremmødte deltagere var Jytte Jensen (formand), Remmy Nielsen (næstformand), Jørgen
Møller (kasserer), Anja Frimurer (medlem), René B. Gravang (suppleant), Freddi Ralbjerg
(revisor suppleant/BHU formand), Kim Hagedorn (AU medlem).

Ikke fremmødte medlemmer
Ikke fremmødte medlemmer var Annika Linnemann (sekretær), Steffen K. Olesen (suppleant).

Godkendelse af mødereferat
Tidligere referat blev godkendt af fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden
Orientering fra formanden
Orientering fra AU
Orientering fra BHU
Kredsens økonomi
Generalforsamling 2018/dato/hvem stiller op
Nytårskur
Indkommende forslag
Eventuelt

Punkter i henhold til dagsorden
01. Jytte Jensen:
Intet nyt i forhold til sidste møde.
02. Kim Hagedorn:

Ejler Nielsen stopper som formand for AU efter næste generalforsamling, men
fortsætter gerne som menigt medlem i AU. Bestyrelsen udpeger ny formand for AU
efter næste generalforsamling der afholdes den 27. januar 2018.
René Jørgensen er valgt som dommer (og har accepteret) ved næste Kombi-Skue (Kr.
Himmelfarts skue 2018) 2018. Hovedklubben har dog afvist vores afholdelse af KombiSkue på selve Kr. Himmelfartsdag (som vi altid har afholdt), da der også afholdes DM i
IPO3. Kreds 62 afholder derfor vores Kombi-Skue 2018, søndag den 13. maj 2018.
03. Freddi Ralbjerg:
Der er problemer med at finde egnet spor arealer til dette års kredsmesterskaber
2017. Freddi, Remmy og Jytte undersøger og tjekker flere muligheder, der er stadig
nogle dage at ”løbe” på.
Remmy finder en deltager pris til Nicks kursus næste år i Kreds 62 (opslag er sat op på
tavlen), mulige deltagere er allerede begyndt at skrive sig på deltagerlisten, så der er
tydeligt en interesse for et sådan kursus. Der er et begrænset antal pladser, så det er
først til møllen. Remmy/Freddi mener prisen er omkring 1200-1500,- kr. med kost og
undervisning.
04. Jørgen Møller:
Klubbens kasserer oplyser at vi har en fin økonomi, en sund økonomi i klubben.
Kreds 62 har været udsat for forsøg på svindel, men Jytte og Møller var kvikke, hurtige
og fik derfor afvist et hackerforsøg med ønske om udbetaling på 4000,- EURO. Mange
klubber under DKK har været udsat for dette svindelnummer, DKK har skrevet rundt til
alle special klubber omkring dette og politiet er i gang med en undersøgelse.
Der er kommet nye mobil Pay regler, bestyrelsen i Kreds 62 skal derfor underskrive de
nye regler med oplysning af navn, cpr.nr. samt status i bestyrelsen i forhold til
fremsendte bankanmodning. Der er ikke tale om nogen form for svindel eller lusk i
forhold til dette, da Møller selv har haft kontakt/snakket med banken omkring dette
(deres anmodning). Der er tale om regler i forhold til foreningssammensætning og det
fremsendte dokument fra banken blev derfor udfyldt af 5 fremmødte
bestyrelsesmedlemmer i forhold til anmodningen. Der er på ingen måde tale om
hæftelse forpligtelse, det er en proforma i forhold til frivillig forening og regler for
Mobil Pay for en forening.
Der skal indkøbes en ny opvaskemaskine (den gamle er desværre gået i stykker, kan
ikke indtage vand og der er undersøgt i forhold til mulighed for rep. af maskinen, men
dette bliver en dyr og ikke holdbar løsning) og da vi er en klub/forening, skal der
indkøbes en industri maskine der kan vaske med op til 85 grader (i henhold til
lovgivningen). Susan har indhentet et godt tilbud på en maskine der normalt koster kr.
12995,- og klubbens pris er kr. 9995,- med levering til kantstenen.
Møller kan ikke deponere kontanter i alle Arbejdernes Landsbank filialer, han er
derfor blevet bedt om (af bestyrelsen) at undersøge problemet/situationen, om
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klubben skal finde en ny bankforbindelse hvor en mulighed for deponering af
kontanter er muligt på en nemmer måde. Møller vender tilbage med en løsning til
vores næste møde.
05. Generalforsamling:
Næste års generalforsamling bliver afholdt den 27. januar 2018, opslag bliver sat op på
tavlen og skrevet ud på klubbens hjemmeside.
Følgende er på valg i 2018:
Remmy (næstformand) er på valg og modtager gerne genvalg.
Møller (kasser) er på valg og modtager gerne genvalg.
Annika (sekretær) er på valg (pt. ingen information med ønske om genvalg).
06. Nytårs kur:
Igen i år vil der blive afholdt en nytårskur. Dette var en stor succes sidste år med stor
deltagelse. Der vil først være en god luftetur med vores hunde i fællesskab og
efterfølgende en skål med ønske om et godt nytår i klubhuset.

07. Indkommende forslag:
Der er blevet undersøgt om muligheden for indkøb og salg af klubtøj. Bestyrelsen er
dog af den opfattelse, at dette ikke er et stort ønske for klubbens medlemmer og
derfor anbefaler klubben, at man evt. selv køber tøj (vest, hættetrøje, jakke) og man
efterfølgende kan få tryk/broderi med klubbens logo på. Klubben anbefaler AH Broderi
i Roskilde, der er billige priser på broderi og levere et flot stykke arbejde.

Klubben afholder en arbejdsdag som bliver lørdag den 17. februar 2018, hvor der er
forskellige opgaver der skal kikkes på/løses. Deltagerne vil blive belønnet med
forplejning af Egon.

Klubben er blevet fast distributør af Olivers Hundefoder, hvor klubben tjener lidt på
salg af supergodt kvalitets hundefoder til en meget fornuftig pris. Derfor anbefaler vi
dette foder til alle klubbens medlemmer og vil reklamere lidt for produktet på vores
træner hold.

08. Evt.:
Klubben har modtaget en anmodning fra Vallensbæk Kommune, hvor vi er blevet bedt
om at være opmærksom på børneattester hvis vi har medlemmer under 15 år. Dette er
dog pt. ikke noget problem, da vi ikke har nogle medlemmer under 15 år, yngste
medlem i klubben er 21 år.
Formanden har desværre fået ødelagt klubbens alarmsystem ved et uheld og dette kan
desværre ikke rep. Bestyrelsen mener at et nyt alarmsystem er på sin plads og Anja er
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blevet bedt om at indhente tilbud på nyt system med brik samt 2 sensorer. Anja
vender tilbage når hun har en god pris.

Ikke afsluttet sager
Ingen afsluttet sager i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

Nye sager
Som skrevet i forhold til dagsorden og de 8 punkter.

Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde bliver den 02. december 2017, klokken 09:00 i
klubhuset.

Sekretær

Dato for godkendelse
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