
Referat bestyrelsesmøde d. 27/01-15. 

Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N. & Jan(referent) 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 

IAB 

2) Generalforsamling 

Vi har 2 repræsentanter til kommende repræsentantskabsmøde. 

Klaus og Birgitte har sagt ja til at stille op til bestyrelsen.  

Kurt har lovet at være dirigent og det er så op til generalforsamlingen 

til at vælge/godkende ham. 

De to suppleanter har sagt ja til genvalg. 

Benny har også sagt ja til at fortsætte som revisor. 

Jesper og Fritz vil gerne være kredsens to repræsentanter til det 

kommende repræsentantskabsmøde. 

 

3) Indkomne forslag 

Der er indkommet et forslag om alle skal betale samme træningsgebyr 

således, at alle trænere ikke længere skal betale træningsgebyr. 

Fra tidligere bestyrelsesmøde har bestyrelsen valgt, at det skulle være 

op til generalforsamling og tilkendegive om dette skal gennemføres 

eller ej. Det er dog op til bestyrelsen at tage den endelige beslutning 

mht. økonomien. 

 



4) Gennemgang af regnskab godkendt af revisor 

Saldoen per dags dato: kr. 92.337,72 

Regnskabet går i underskud på kr. 20.523,00 og det skyldes en stor 

udgift på traktoren samt forlig med Christer. 

 

5) Orientering fra formanden 

Fra formandsmøde i hovedklubben: 

Formandsmøde blev afholdt d. 24/1-15 i Vejle. Dog kom ikke alle pga. 

vejret. 

Den nye struktur for klubben blev diskuteret. Bla. skulle de to råd – 

avlsråd og brugsrådet – fremover udpeges af hovedbestyrelsen og 

dermed ikke længere vælges på repræsentantskabsmødet. 

Dernæst skal valgperiode for hovedbestyrelsens medlemmer forhøjes 

til 4 år. 

Desuden blev regelsættet for kredse diskuteret, da flere kredse er 

meget små. 

Regler for hvordan man kan stille op til poster i hovedbestyrelsen bør 

ændres således, at man på forhånd inden repræsentantskabsmødet 

tilkendegiver sit kandidatur, så kredsrepræsentanterne kan tage stilling 

til diverse kandidater inden repræsentantskabsmødet. 

Der er kommet 479 nye medlemmer og der er udmeldt 700 

medlemmer – altså en tilbagegang igen i år. 

Regnskabsmæssigt er der et overskud på ca. kr. 300.000,- Derfor har 

man afsat penge til de kommende arrangementer, såsom VM.  



Der kommer nyt brugshundeprogram i 2017. 

Der er tale om en kontingentstigning til hovedklubben i 2016. 

Der er forslag om, at kredsenes indlæg i hovedbladet skal være gratis. 

Schæferhundeklubben har tegnet en forsikring, der dækker alle 

trænere og hjælpere. Se mere på hovedklubbens hjemmeside. 

 

Fra vores egen kreds: 

Der var ca. 40 medlemmer til indskrivning til forårssæsonen, så det må 

betragtes som en god indskrivning.  

Pladsudvalget har planlagt arbejdsdag d. 21/2 efter træning. Der 

kommer opslag i klubhuset. 

 

6) Opfølgning på aktivitetsudvalgene 

Der har lige været et møde med diverse udvalg. Årsagen var, at flere 

udvalg ikke var aktive. Derfor blev der ændret på flere udvalg. 

Følgende er noteret fra dette møde: 

Træner og figurantudvalg: 

Fritz som kontaktperson og følgende medlemmer: Svend, Jesper, Gitte 

S., Hanne, Claus Peter B. og Per. 

AU/aktivitetsudvalg: 

Jesper som kontaktperson og følgende medlemmer: Svend, Pia, Ole og 

Claus. 



Prøver/arrangementer/kurser udvalg:  

Yvonne som kontaktperson og følgende medlemmer:  Hanne, Gitte S., 

Maria og Fritz. 

Pladsudvalg: 

Steen som kontaktperson og følgende medlemmer: Katarine, Gitte N 

og Niels. 

Sociale Aktiviteter: 

Svend som kontaktperson og følgende medlemmer: Katarina, Jan N , 

Gitte og Kira. 

Information udvalg: 

René som kontaktperson og følgende medlemmer: Gitte J.  

 

7) Evt. 
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