Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Bestyrelsesmøde
Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens
Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen,
Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen.
Referent: Merete Frank Christensen.
Dagsorden

Gennemgang og godkendelse af referat fra
sidste møde

Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00

Drøftelser etc.

Merete skal have kontaktet Holbæk
kommune vedrørende træningsplads, når
lejekontrakten udløber.

Merete følger op på ad hoc kåring. Har
adspurgt avlsvejleder og ringsekretær.

Beslutninger
med angivelse af
eventuelle frister
6/10: Jeg har haft
kontakt med Hans
Henrik Nielsen,
Holbæk Kommune.
Der er, i forhold til,
hvad han ved, ikke
planer om at bygge i
området, men han
anbefaler, at vi
sender en ansøgning
om at beholde
træningspladsen i
god tid.
Vi afventer til foråret.

Ansvarlig
/ opgaver
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Nyt fra formanden:
 DM-2013. Intet nyt, der er reserveret
baner i Herlufmagle.
 Projekt om drænage. Arbejdet er gået i
gang, det er lidt besværligt at køre til
banen, men det går.
 Skal vi søge en hjertestarter hos
Trygfonden?
Nyt fra kasserer:
 Beholdning, vi har fået penge fra Tuborg
fondet, vi er i gang med at sælge den
røde container.


Forsikring, vi kan ikke sige vores
forsikringer op før 2014 og 2015.

Bestyrelse og BHU får tilsendt listerne
med ansvarsområderne.

Leif søger Tryg fonden om en
hjertestarter, hvis vi får en, inviterer vi til
åbent hus.

Containeren er solgt i dag.
Drøftelse af, om vi skal skifte forsikring
må vente til den tid.

Nyt fra BHU:
 Resultatindsamling, resultater bedes
sendt til Jørgen, så de kan komme på
hjemmesiden.


Intruktøruddannelse. Jeg har fået en
mail om ny intruktøruddannelse, som jeg
gerne vil orienter om.



Træningsweekend. Kort evaluering, skal
vi planlægge en ny træningsweekend?

Vedhæftes referatet.

Resultater skal
sendes til Leif!

Møde om instruktør/træneruddannelse i
hovedklubben 26/1.

Merete regner med at
deltage.

BHU planlægger en
ny træningsweekend
til næste år.

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Kredsmesterskab 27/10, prøveleder er
Leif Jørgensen, dommer er Lene Carlson,
figurant er ikke helt afklaret.
Hanne og Mrete ser på en dato for en
festlig afslutning på sæsonen.
BRK i Kreds 47 har spurgt, om vi vil have
nogen med på agilitykursus, Hanne
spørger, om vi kan sende tre (Hanne,
Julie og Pernille) og om prisen.
Hanne ønsker at træde ud af BHU til
generalforsamlingen, hun trænger til at
holde en pause.

Verserende sager:
 Fonde





Ansøgning om våben

Formandsmøde

10/10: Figurant bliver
Henrik Neumann.

Leif J. forespørger
andre og er åben for
forslag, henvendelser
fra nogen, der ønsker
at træde ind i BHU er
også velkomne.

Vi er ikke kommet længere med at finde
fonde. Jens undersøger mulighederne for
at blive medlem af DGI/DIF.
Merete er i gang. Ansøgning om
våbentilladelse er sendt til
politimestereren.
Formandsmøde 9/12. Hovedbestyrelsen

Merete sender
materiale rundt, når
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er i gang med en handlingsplan, som den
ønsker tilbagemelding på, inden den
fremlægges på repræsentantskabsmødet
2013.


Generalforsamling

På valg er:
Formand.
Bestyrelsesmedlem.
Pernille vil fortsat gerne være suppleant.

Eventuelt:

Punkter, der skal følges op på de næste
møder:

Nyt bestyrelsesmøde 2/1, 2013 kl. 19.00
hos Leif Jørgensen, Agervænget 11, 4420
Regstrup.

det kommer og
deltager i mødet.
Vi holder
generalforsamling d.
30/1, kl. 19.30.
Merete spørger
Benny Stoico, om
han vil være dirigent.

6/10:
Benny vil
godt være
dirigent.
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Bestyrelsesmøde
Tilstede:

Dato: 26/6, 2012

Dagsorden

Drøftelser etc.

Beslutninger
med angivelse af
eventuelle frister

Ansvarlig /
opgaver

Gennemgang og godkendelse af referat
fra sidste møde

Intet.

Nyt fra formanden:
 DM-2013

0pfordring fra Jesper Schrøder til, at
aftale med Kreds 47, at DM afholdes i
Herlufmagle for at afslutte den dårlige
stemning.

Merete kontakter
Tommy og foreslår,
at DM holdes i
Herlufmagle, hvis vi
kan få hal og baner.

MFC

Der lugter grimt i klubhuset.

Det besluttes, at vi
indfører rygefrit
klubhus.

Kredsens affaldsbeholder skal stå, så
den kan tømmes fra vejen, ellers skal
vi betale for tømning
Der er et minus på driften af kredsen,
vi har dog fortsat penge i banken.
Der er fortsat enkelte, der ikke betaler
pladsgebyr. Vi tager hver især fat i det,
hvis vi møder folk på pladsen.

Vi sætter
containeren op til
vejen.

MFC laver
skilte og får
det på
hjemmesiden.
LC



Rygning

Nyt fra kasserer:



Beholdning
Restancer

Pris for holdtræning:
450 kroner, 150 for
C-træning.
Selvtræning: 400 kr.
for ½ år og 600 kr.
for 1/1 år.
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Nyt fra BHU:
 Agilitybane

Arbejdsgruppen vedr. agilitybane er
enedes om et antal agility-forhindringer
til knapt 15000 kroner, dertil skal
lægges fragt og maling.

Det vedtages at
LJ bestiller.
købe det foreslåede. MFC finder
brevet fra
Tuborg-fonden



Træningsweekend

Der afholdes træningsweekend 29. og
30/9, lørdag underviser Erik Fenger i B
og C, søndag underviser Niels
Henning Hansen i A.
Mødetid lørdag: Hanne Schr. taler med
Erik Fenger.
Mødetid søndag: Leif J. taler med Niels
Henning.

Vi beslutter, at der
kan deltage max 14.
Vi kan evt. byde
ledige pladser til
andre.
Pris: 500 kr. inkl.
mad, ekskl.
drikkevarer.
Tilmelding til Leif
Jørgensen på:
lb.regstrup@privat.d
k



Indskrivning 5/8 til efterårssæsonen,
første træningsdag er 8/8.

Der annonceres som vanligt i aviserne
og på hjemmesiden, og BHU vil hænge
opslag op i supermarkeder, Pernille
lægger informationen ind på
Hundegalleriet.

Hanne Schr. laver et
oplæg til opslag.

Gorm kan få kørt en traktor og skraber
ned til klubhuset for 1000 kr. Så kan

Vi beder Gorm lave
vejen.

Leif J. taler med
trænerne om at tage
hold.

Verserende sager:
OBS:
Brev/mail fra
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han prøve, at rette den af.
Stillingtagen til dette.


Arbejdsdag

Der bliver arbejdsdag 18/8, det lægges
på hjemmesiden og skrives på tavlen i
klubhuset.

Holbæk
Kommune.
Der skal laves skjul,
males hus
udvendigt, males
agilitybane, males
blå spær og
vinduesrammer
indvendigt.

Leif J. taler
med Gorm og
Jesper om
materialekøb.

MFC


Hjemmeside

Eventuelt:
Pernille har fået en forespørgsel om,
om der er hundeførere, der vil være
scenevagt ved Roskilde Festivalen i
dagene 4/7-8/7; det er nattevagter fra
22-09. Der er penge i det til kredsen.

Punkter, der skal følges op på de næste
møder:
Referatet fra i dag:
DM

MFC har spurgt Jørgen Krogh
Petersen, om han ville være ansvarlig
for hjemmesiden, vi afventer svar.
Der er ikke umiddelbart nogen, der
kan, men vi lægger det på kredsens
Facebook-side, interesserede kan
henvende sig til Pernille.
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Agilitybane
Arbejdsdag
Vej
Næste møde 7/8, afbud fra Jens og Leif J.

