Referat af bestyrelsesmøde d. 16.06.2018
Dagsorden:
1) Valg af ny AU-formand.
2) Orientering fra BHU formand.
3) Nye regler omkring GDPR datalovgivningen.
4) Kort omkring aflyste Kombi Skue.
5) Nyt omkring låsesystem til hoved/bagdør.
6) Nyt fra Kasser en.
7) Dagsøvelsen 2018.
8) Sommer og træning.
9) Sommerfest 2018.
10) Nyt fra Formanden.
11) Eventuelt

Tilstede: Jørgen, Remmy, Jytte, Freddi, Rene’, Steffen, Anja.
Afbud: Annika.

1) Klubben har jo desværre mistet en god ven og et aktivt medlem i Kim der også var AU formand.
Derfor skal vi finde en ny person der kan og vil overtage posten som klubbens AU-formand. Posten
stå åben, der arbejdes dog på at finde en interesseret der kan overtage posten, dette skulle gerne være
en avlsvejleder. Bianca vil i fremtiden deltage ved bestyrelsesmøderne, da hun er medlem af AUudvalget, til en ny AU Formand er fundet.

2) Freddi havde ikke noget nyt i ærmet.
3) Ved kommende indskrivning ajourfører vi de nye GDPR regler og medlemmer skal underskrive en
erklæring i forhold til gældende regler. Folk vil blive gjort opmærksom på de nye regler så ingen kan
misforstå disse og folk skal som skrevet give accept retur. Alle gamle prøveresultater destruerer
således at de ikke kan misbruges på nogen måde. Der skrives på hjemmesiden omkring dette så alle
der tjekker vores hjemmeside også kan se, vores tiltag. Anja og René er på sagen og vil løbende
arbejde på denne det næste stykke tid.
4) Desværre blev vores ellers velbesøgte Kombi Skue ikke til noget i år, vi måtte aflyse i sidste øjeblik.
Ved tilmeldingsfrist udløb havde vi 14 tilmeldte hunde på 12 hundefører og vi havde fra start sat os
for, at fristens udløb (7 dage før) skulle overholdes i forhold til det arbejde det ellers ville bringe. Så
ingen Kombi Skue i denne omgang, vi kan kun håbe at det bliver bedre når vi skal afholde MixMatch senere på året.

5) René havde indhentede et tilbud fra Albertslund Låseservice på et nyt låse-/briksystem til
hoveddøren og bagdøren. Desværre kunne de kun skaffe et system der virkede til 10 brikker, hvilket
vi i bestyrelsen ikke mener er godt nok. Vi skal bruge et system til mindst 25 brikker. René har så
forsøgt at indhente et tilbud fra Glostrup Låseservice der i første omgang meddelte, at de godt kunne
levere et sådant system. Men efterfølgende har René rykket 2 gange for kontakt uden held?? Så
bestyrelsen snakkede lidt frem og tilbage omkring vigtigheden i dette punkt og kom frem til, at det
sætter lidt i ”stand by”. Jytte vil dog kontakte Kommunen for at få rettet vores hoveddør op, da
denne er skæv og hænger. Desuden skrives der til Lone, da hun stadig har en nøgle til klubhuset og
klubben skal have denne retur.
6) Møller meddeler at økonomien ser fin ud, vi har haft en udgift på en ny græsslåmaskine samt en el
kanttrimmer men ellers intet.
7) Dagsøvelsen bliver i år flyttet til den 28. juli da vi ikke har haft tid til at stable projektet på benene til
sidste lørdag i juni, desværre. Så vi flytter dagen til sidste lørdag i juli og håber at vi kan skaffe 10
frivillige til at bemande poster, 1-2 personer til at passe kontoret og at vi kan få rigtig mange af
klubbens hunde til at deltage. René arbejder med de 10 opgaver. Der sættes info op på tavlen og
tilmeldingsliste samt frivillige liste sættes op fra kommende lørdag.
8) Træningen stopper den 30. juni og frem til kommende indskrivning den 11. august. Der vil dog være
mulighed for at møde op om lørdagen til selvtræning, der dukker nok en træner op eller to.
Klubhuset er åbent om lørdagen og køkkenet vil kunne levere morgenmad samt drikkevare.
9) Sommerfesten i år vil blive afholdt den 11. august (dagen hvor der er indskrivning) og i år er det
Anja der står for festen. Anja vil finde to frivillige mere til at hjælpe hende med planlægningen. Der
bliver mad ude fra og drikkevare, alt til en meget fornuftig pris.

10) Jytte ønskede hjælp til udfyldelse at spørgeskema fra Hovedeklubben der var i gang med en
undersøgelse omkring kredse, samarbejde og synet på Hovedeklubben. Bestyrelsen diskuterede lidt
frem og tilbage omkring vigtigheden og nødvendigheden i at svare på et sådan og blev til sidst enig
om, at vi i første omgang undlader at svare. Jytte spurgte igen med hensyn til Susan og Rally kursus
(Anja har pt. trukket sig for interesse af hensyn til tidspres). Bestyrelsen snakkede lidt frem og
tilbage omkring dette, nødvendigheden, vigtigheden, økonomi, muligheder, de nye udvidelser af
træningsmoduler, prøver osv. Til sidst blev Jytte ”sendt i byen” for at undersøge hvad det kræver i
forhold til undervisning og kommende træner med et Rally kursus samt pris. Jytte havde intet nyt
omkring Agility klubben og Kommunen, hun holder sig tavs da vi ikke ønsker at presse Kommunen
til nogen uheldig beslutning der måtte blive et problem for os som klub og vores træningsområde.
Jytte oplyste, at Freddi vil indkalde til et trænermøde meget snart, inden næstkommende
indskrivning. Jytte ønsker desuden at hvalpebanen bliver indhegnet, således at hvalpene kan træne i
fred mens der også trænes på banen ved siden af. Bestyrelsen tjekker op på dette, finder en pris på et
sådant projekt (10-12 stolper, noget hegn og en låge). Jytte vil snakke med John fra ”Vej og Park”
omkring tagrender på klubhuset, omkring nyt asfalt på Lundbækvej og vil i samme snakken med
ham om vi måske kan få noget hjælp fra Kommunen til hegnet på den kommende hvalpebane.

11) Rene ønsker et indkøb af en ny kanttrimmer/busk rydder, der kan håndtere ”junglen” over ved
hundeburene. De nyindkøbte el kan ikke klare den STORE opgave. René finder et godt tilbud på en
der kan klare opgaven. Dog vil den nuværende benzin trimmer vi har (købt for et par år siden) blive
sendt til rep. med et tilbud på, hvad det vil koste at reparerer den (vi kan ikke få liv i den og den har
ellers været på værkstedet tidligere, garanti er udløbet desværre). Remmy og Freddi ønsker at IPO
holdet ved næste indskrivning har førstevalg på træningstid og de ønsker bestyrelsens accept på
dette, som de fik. De ønsker at træne på den store bane fra klokken 09-11 og i dette tidsrum bruger
de hele den store bane. Den 07.-08. juli kommer Nick fra Belgien og afholder sit kursus, der er
stadig åbent for 2-3 hunde med hundefører mere på kurset og prisen er som tidligere kr. 1.500,-. Hvis
ikke klubben selv kan finde deltager blandt klubbens medlemmer, finder Freddi og Remmy de 2-3
deltagere fra andre klubber. Inden næste indskrivning indrykker klubben avisreklamer i
lokalaviserne, med reklame for vores Schæferklub samt de træningshold vi afholder da vi ønsker og
håber, det vil tiltrække nye medlemmer til klubben.

Næste møde vil være om ca. 2 måneder.

