
 

Referat af bestyrelsesmøde hos Jesper d. 20/11 kl. 18.30 

 

Tilstede. Svend, Hanne, Henning, Ole, Jesper, Vibe & Lars  

1. Godkendelse af referat. 

Referatet bliver godkendt.  

 

2. Formanden orienterer. 

Svend fortæller vi havde en god arbejdsdag, hvor vi fik lavet meget. Så tak for det. 

Desuden havde schæferklubben kaldt til medlemsmøde i kreds 4. Mødet var rigtig godt. 

Der var nogle udfordringer som blev diskuteret igennem. Svend fortæller også at vi bør 

være bedre til at fortælle om schæferhundeklubbens div kurser. Der er meget få tilmeldte i 

perioder. Mødet var langt og meget blev drøftet. 

 

3. AU orienterer  

Jesper fortæller at vores udstilling gik fantastisk. Folk var i godt humør, skønt vejret var 

dårligt. Tak for indsatsen til alle for det. Vi snakker om at en messenger gruppefor AU vil 

blive oprettet, som kan benyttes til forskellige aktiviteter. Ringtræning torsdag fortsætter 

stadig i kredsen.  

 

4. Kasser orienterer.  

Hanne orienterer om vores KU regnskab. Vi snakker om at alle der har et udlæg, skal skrive 

til Hanne om der er betalt. Eller om de skal overføres.  

 

5. BHU orienterer.    

Hanne fortæller om referatet. Det bliver taget godt imod af hele bestyrelsen. D. 30/11 vil 

der være træningsafslutning for alle i kredsen. Udmelding kommer snarest.  

 

 

6. Indkaldelse til generalforsamling.  

 

Generalforsamling d. 4/2 kl 19.00 i klubhuset. Se indkaldelsen på hjemmesiden 

 

 

7. Årspræmier – hvordan og hvor mange osv. 

 

Bestyrelsen vil gerne minde kredsen medlemmer om at melde deres førstegangsprøver 
ind. Dette kan gøres på hjemmesiden. Deadline er d. 1/1 skal Hanne senest vide det. 
Årspræmierne uddeles til generalforsamlingen.  

 

8. Lys på banen.  



 

Der skal købes nogle projektører og andet materiale der mangler. Svend, Lars & Jesper 
kigger på det snarest.  

 

9. Indskrivning.  

 

Indskrivning er 11/1 kl. 10 - 12 

 

10. Politik” for orientering til holdene når træning er aflyst evt. pga. skue. 

 

Alle trænere oplyser om de dage der ikke er træning. Samt vil Facebook også blive brugt ti 
orientering.  

 

 

11. Betaling af Thomas’s figurantmønstring (400 kr.) 

 

Betaling af figurantmønstring er løst.  

 

12. Orientering om ”kontrol” af om der betales for øl/vand mv. i klubhuset 

 

Bestyrelses vil holde et tjek hvad der bliver købt & betalt for af div i kredsen. Vi holder 
fokus hvor meget salg vi har. Bestyrelsen beder om at alle husker at betale.  

 

13. Eventuelt.  
Bestyrelsen kan meddele at plan & miljøudvalget har valgt ikke at fortsætte 
fredningsplanerne for vores område. Så det er blevet sat i bero for nu.  

 

Næste bestyrelsesmøde d. 28/1 hos Lars kl 18.00 

  

 


