Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg

Referat fra bestyrelsesmøde
Mødedato:
Mødested:
Deltagere:

Torsdag den 14. februar 2019 kl. 19.00
Klubhuset
Niels Johansen, Jeanne Rothman, Finn Larsen, Michael Beyer,
Kenneth Brix og Sanne Carlsen
Fraværende: Henrik Jønsson
Referent:
Niels Johansen

Punkt 1 – Gennemgang af klubbens økonomi
Klubbens økonomi blev gennemgået.
Der er foretaget investeringer i ny Zibroovn, nyt klublogo til gavlen, MobilePay Erhverv m.m.
Bestyrelsen kan konstatere at der er styr klubbens økonomi, og at den ser fin ud.
Punkt 4 – Status på tilmeldinger til den nye træningssæson
Der er indskrevet 52 kursister på holdene og 6 som selvtrænere.
Ovenstående er 8 deltagere mere, end ved indskrivningen februar 2018.
Vanen tro vil, der de næstkommende træningslektioner blive tilmeldt flere på holdene.
Punkt 5 – Status fra trænermødet
Det er meget glædeligt at vi fortsat råder over 13 trænere.
Trænersammensætningen i forårssæsonen er følgende:









Hvalpe mellem 2-5 måneder:
Nybegynder / hvalpefortsætter / let øvede:
Brugshundetræning / Nordisk:
Færdselsprøvehold:
Øvede hunde
Sporhold
Rallyhold
Byttedriftsmotivation:

Sanne og Jeanne
Helle, Henrik og Finn L.
Anita og Kenneth V.
Niels
Bettina og Kenneth B.
Finn N.
Chrestina
Michael, Niels og Kenneth

Punkt 6 – Gennemgang af trænings- og aktivitetskalender for første halvdel af 2019
Ændringer til trænings- og aktivitetskalender blev gennemgået, drøftet og godkendt, og vil snarest
blive publiceret på hjemmesiden.
De primære ændringer er en afholdelse af byttedriftsmotivation teori & praksis for nye hundeførere
den 17. februar samt et B & C kursus med Morten Hansen den 1. og 2. juni 2019.
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Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg
Punkt 7 – Investeringer


Træningsveste til trænerne
Det blev besluttet at undersøge priser på træningsveste til trænerne, med tydelig markering af
”TRÆNER” og ”KREDS LOGO”, da trænerne kan virker usynlige til træningen på pladen over for nye
medlemmer. Jeanne undersøger med relevante leverandører.



Forbedring af vores udstilling til salg af træningsartikler
Det blev beslutte at undersøge pris og muligheder vedr. indkøb af ”værktøjstavle” til
salgsartiklerne. Niels undersøger priser.

Punkt 8 – Arbejdsdag


Arbejdsdag
Det blev besluttet at afholde en kreds arbejdsdag i løbet af foråret og dato fastlægges
snarest. Denne gang vil vi gerne vil have løst følgende opgaver:
o
o
o
o
o

Montering af vinduer på terrassen
Fliser ved skur så der lettere kan køres med trækvogn
Nyt A-spring (højde 140cm)
Afmærkning af felt
Maling af redskaber

Punkt 6 – Eventuelt


Billedcollager med temaer
Det blev drøftet om vi kan lave billedcollager med temaer (lydighed, spor, rally, byttedrift,
rundering, etc.) således at nye hundeførere kan forholde sig til disciplinerne, når de nævnes
på pladsen – Sanne undersøger pris og muligheder.



Oversigt over selvtrænere
Der er et ønske fra bestyrelse og trænere, om at oversigten over selvtrænere fremsendes
når der kommer nye til.



Agility
Kan vi eventuelt starte et Agilityhold?
Kenneth undersøger krav til plads, budget for redskaber, uddannelse af trænere, etc.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 20.15
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