Referat bestyrelsesmøde 6.3.22 i kredsen
Deltagere:
Formand: Vibe Lenthe
Næstformand: Lars Bille
Kasserer: Hanne Kozuch
best.suppl: Kristina Ambus
Sekretær: Tinni Engli
1. Godkendelse af sidste referat
Referat godkendt.
2. Nyt fra formanden
Intet nyt lige pt.
3. Referat/ gennemgang af formandsmøde hvor Lars Bille deltog.
Hovedpunkterne var bl.a. hvor meget tid og ikke mindst penge der bliver brugt på indstillinger/
klager over medlemmer rundt omkring i kredsene.
Det er en svær, dyr og lang proces så indstiller man et medlem skal der foreligge go´og tydelig
dokumentation.
Udover dette emne blev der diskuteret træningsmetoder , orientering om VM, at schæfer bladet
mangler indlæg så der opfordres til at sende ind.
Væsentest blev også diskuteret da der har været i tvivl om nye regler, men det der er skrevet ud er
korrekt.
Varsling om kontingent stigning.
RSV 2000 blev der også talt om. Det er en ny forening som der bliver set på som en konkurrent til
schæferklubben.
Dette var de hovedpunkter der blev talt mest om, ønsker man at vide mere har Lars noteret et nt
referat man kan spørge ind til.
Fælles forsikring var de ikke kommet videre med, men der siges der arbejdes på det.
4. Onlinemøde for kredsbestyrelsen 28 marts.
Kristina kigger på dette.
5. Nøgler klubhus.
Lars overtager ansvaret for nøgler.
6. Køkken.
Der skal strammes op på kontrol af vareindkøb , betalinger og svind i køkkenet, så fremover vil
der kun være en fra bestyrelsen der godkender varekøb samt har tælling på bl.a. drikkevare ved
levering. ( Tinni bliver valgt til dette )
Der bliver ligeledes indkøbt en ny ABC bog hvor der sættes steger ved person, arrangement osv.
ikke alle skal kunne skylde og alle der skylder skal afregne sidst i hver måned! Dette sørger Tinni
for at tjekke op på.
Der skal gang i toast igen nu foråret er på vej og træningen kommer op i gear, vi taler om også at
købe en airfryer så vi kan lave pomfritter. Der foreslås også pizzaslice.
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7. Udvidelse af Lunden
Kan Lunden blive godkendt til prøvebane ? Det undersøges da bagerste bane ofte er dækket af
vand i vinterperioden.
Der skal ordnes ved skjulene til venstre i lunden så det ikke kun er de 3 andre mod skuret som
kan bruges ordentligt.

8. Førstehjælps kursus til hunde.
Tinni undersøger om der er interesse for dette blandt medlemmerne. DCH ønsker at være med og
undersøger interessen fra deres medlemmer.
9. Ringtræning
Vibe spør´Fritz om han har lyst og mulighed for at starte ringtræning op om torsdagen med start
21 eller 28 april.
( ringtræning er siden hen aftalt med Fritz 31.3 & 4.4 )
10. Vibe meddeler Bakke turen er yttet til 4.6.22. Tinni har informeret alle trænere som giver det
videre til deres hold.
11. Logo Tøj
Der er bestilt trænings trøjer med nyt kreds logo til alle som ønsker at købe, salget er gået godt og
produktionen bliver snart sat igang.
Der vil ligge en lm med vores logo hos Intersport i Frederiksværk hvor hvis man ønsker kan gå
ned og få sat logo på sin trøje, vest eller hvad det måtte være.
12. Arbejdsdag
Arbejdsdag bliver 2.4.22 med DCH , Vibe laver et opslag.
13. Bolde
Vi vælger at fortsætte salg af bolde og Lars undersøger med priser.
14. DCH holder foredrag med Fair dog i maj. De formidler en dato og når vi kender denne meldes
det ud til kreds 6 medlemmer til dem der har interesse.
15. AK & Skue
Alt er på plads til både AK & skue 12 & 13 marts. Tovholdere er på plads og indtil videre er der
lovet dejligt vejr.
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16. Dato for nyt bestyrelsesmøde.
Næste møde bliver 18.5.22 kl 18.00 i kredsen.

