Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Dato: 2/2, 2014 kl. 11.00.

Bestyrelsesmøde
Tilstede: Merete, Leif C. Leif J, Lene, Claus
Afbud: Vinnie, Jørgen
Dagsorden

Gennemgang og godkendelse af referat fra
generalforsamlingen
Nyt fra formanden:
 Kredsen er blevet kontaktet af Finn
Bertelsen på vegne af SBH kreds 12, da
de mister deres hidtidige træningsplads i
en fodboldklub. De spørger, om de kan
få 1-2 træningsdage om ugen og betale
selvtrænergebyr. Det drejer sig om 1015 medlemmer. De tilbyder også at tage
del i kredsens arrangementer som
hjælpere.

Nyt fra kasserer:
 Kredsens økonomi.
Nyt fra BHU:
 Skemaer til indskrivning, der er brug for,

Drøftelser etc.

Beslutninger
med angivelse af
eventuelle frister

Ansvarlig /
opgaver

Generalforsamlingsreferat godkendt
Referat fra 13. november 2013 godkendt
Vedtaget

Merete
kontakter
dem

Vedtaget

Trænere

Forslag til aftale
Disponere over pladsen fredage og
søndage efter 14.00
Betaling 6000 årligt forud
Krav: én skal være medlem af kredsen og
være nøgleansvarlig for gruppen
Aftaler om nøgler for selvtrænere skal
følges.
Merete forsøger at udfærdiger et
kontraktforslag, som sendes rundt til
gennemlæsning og godkendelse af
bestyrelsen inden aftalen med SBH laves.
Uændret

Trænere laver kopi til Lene
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at både kasserer og trænere har en liste,
så hvordan gør vi?


Forårsprøve, er den planlagt, hvornår
slutter træningen?

Evt:
Skal vi udbyde kurser til hjemmehjælpere i
omgang med borgeres hunde
Skal vi lave fælles hundesnak klokken 18.30 til
19.00 mellem hvalpe- og familieholdet 2-3
gange i sæsonen for at drøfte diverse huneting
og styrke fællesskabet?

Forslag 26.-27. april

Forsøges
BHU

Leif C laver udkast til næste møde

Næste møde

Vi prøver

Trænere aftaler

Vedtaget

Verserende sager:


Vi har fået er tilbud fra Ok, som gik ud
på at klubben fik 25 kr. pr. ny
mobilkunde vi skaffede + det var billigt
for medlemmerne.

Støtter op om aftale både med benzin og
mobiltelefoni
Sponsorkode benzin 0665
Sponsorkode mobil se hjemmeside



Vandvarmerren er kaput, skal vi købe en
ny?

Ja
(Forventet prisniveau iflg. Harald Nyborgs
hjemmeside for en 30 – 50 liter.
750 – 950 kr.)

Vi mangler fjernbetjeningen til
varmepumpen, skal vi købe en ny?

Ja
Season air KFR 26 6W
(Forventet prisniveau 100-200 kr.)



Vi spørger om
Gorm køber

Claus
undersøger
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Støtter

Repræsentantskabsmødet (hvis
hovedblad med beretninger og
dagsorden er kommet ud).
Aktiviteter i kredsen i foråret? F.eks.
arbejdsdag, kursus i kredsen o.a.



Merete er foreslået til suppleant for
brugshunderådet, Spændende

Holbæk Kommune spørger, om
foreningerne kan/vil lave en aktivitet for
børn/unde i sommerferien. Kan vi det, vil
det give god omtale?
Eventuelt:
Punkter, der skal følges op på de næste
møder:

Arbejdsdag den 29. marts fra
morgenstunden

Skal vi udbyde kurser til hjemmehjælpere i
omgang med borgeres hunde

Leif C laver udkast til næste møde

Vedtaget

BHU drøfter dette

Næste møde

