Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Bestyrelsesmøde

Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30

Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H,
Finn B
Afbud: Leif C
Dagsorden

Opsamling fra sidste referat.
 Den. 25/11 2014
 GF. Den. 18/01 2015

Drøftelser etc.

Beslutninger
med angivelse af
eventuelle frister

Ansvarlig / opgaver

Referat fra sidste bestyrelsesmøde
gennemgået:
Eneste bemærkning/kommentar var til det
alternative forsikringsforslag. Leif J har
haft fat i andet forsikringsselskab, som
kunne lave forsikring ca. 2000 – kr.
billigere pr. år. Desværre problemer med
nytegningen selskaberne mellem, hvilket
gør at dette først kan træde i kraft fra
2016.
Referat fra GF gennemgået:
Ingen bemærkninger/kommentar.

Nyt fra formanden:
 Lejekontrakt

Claus fortæller at der er afsendt en ny
ansøgning om en forlængelse af
lejeaftalen for kredsens træningsplads til
kommunens kulturudvalg, og afdelingen
for udlejning af arealer og ejendomme.
Der afventes tilbagemelding fra
kommunen, men erfaringen viser at der
godt kan gå længere tid inde evt. svar og
godkendelse.

Claus Afventer og rykker
evt. kommunen for en
tilbagemelding i løbet af
de næste mdr.
Leif J aflevere årsnål til
Jesper S
Claus sender årsnål til
Niels Henning
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Diverse breve

Claus har modtaget fra Merete 2 stk.
årsnåle der skulle være udleveret i 2014.
Disse bliver sendt/afleveret til de to
medlemmer.
Jesper Schrøder 10 år
Niels Henning Hansen 25. år
Claus oplyser at der er udfyldt
oplysningsskema om foreningen til
kommunen.
Der er fra Schæferhundeklubben
modtaget en årsopgørelse over kredsens
størrelse.

Kredsens
medlemstal er pr.
30/11 2014 på 44
medlemmer.
Kredsens data er
tilrettet pr. 18/1
2015 på
hovedklubbens
kreds adm.
Claus
Der er tilmeldt 2
repræsentanter til
Schæferhundeklu
bbens
repræsentantska
bsmøde 2015.
Leif J og Jørgen
deltager.

SBH (Finn) oplyste at der ikke var
udarbejdet en kontrakt mellem SBH kreds
12 og Sch kreds 29 for lån af kreds 29
træningsarealer og klubhus for 2015

Claus udarbejder
en kontrakt for
dette og
sender/aflevere til
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SBH.
Leif J præsentere sidste HB referat.
Specielt indlægget vedr. indkommende
forslag fra kredsene fra
formandsmøderne.
(gratis annonce i blad, og forslaget om
gratis deltagelse ved kurser for 2
kredsmedlemmer pr. år.)
Nyt fra kasserer:
 Kredsens økonomi.
 Husleje?

Året er startet, og Lene fortæller at
forårets regninger for typisk drift er
begyndt at komme ind.
Så driftsomkostningerne er lidt hårde lige
nu. Men venter på indtægter fra
indskrivningen
7 medlemmer har indtil nu (pr. 25/2 2015)
betalt selvtræningsgebyr for året 2015

Nyt fra BHU:
 Forårssæsonen
 Trænermøde?

Indskrivning søndag d. 22/2-2015

Bestyrelse og alle
træningsgrupper i
kredsen sørger
for at eventuelle
træningskammer
ater betaler
selvtræning for
ALLE !!
2015
Instruktører.
Leif J

Afholdes første onsdag efter sommertid
start 1. april-2015
Kredsen planlægger en prøve den 14/6 –
2015. dommer Finn Bertelsen fra SBH
blev forespurgt som dommer.
Verserende sager:
 Nøgler (hvor mange?)
 Selvtræning (Regelsæt)
 Arbejdsdag
 Hjemmesiden

Kredsen har 10 stk. nøgler til klubhuset.
Der er udleveret/udlejet 8 stk.
Der udarbejdes et regelsæt for kredsens
selvtræning på pladsen.

Claus laver oplæg til
regelsæt
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Der blev drøftet arbejdsdag, og hvilke
opgaver der lige ligger som vigtige:
Vej:
Gorm har lavet aftale med en nabo om at
lave en rep af vej.

Betonklods i bane:
Det forsøges en dag hvor flere ar samlet
at fjerne klods.
Skjul 6:
Grus / jord omkring skjul 6 udjævnes
Skilt ved vejen:
Leif taler med sin reklamemand omkring
muligheder, og evt. pris.
Evt. ny placering af varmepumpe:

Pris på 1000 – kr.

Der blev ikke
besluttet nogen
dato for en
arbejdsdag, men
at grupperne der
selvtræner, samt
SBH kreds 12
hen over foråret
forsøger at deles
om de opgaver
der ligger, og for
klaret disse.

Billeder, rettelser af træningssiden.

Eventuelt:

Jørgen efterlyser nye billeder, og
eventuelle historier og indlæg fra
kredsens medlemmer.
Finn fortæller at SBH planlægger en
prøve fredag den 3. april (langfredag)
SBH har planer om 2 stk. kurser med
Martin Knudsen i løbet af året. Eventuelle
ledige pladser tilbydes kreds 29
medlemmer.
SBH spurgte i den anledning om
mulighed for at låne en hel dag i en
weekend til disse kurser.

Jørgen oplyser at
hjemmesidens
faner er
opdateret
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Punkter, der skal følges op på de næste
møder:

