Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg

Referat fra bestyrelsesmøde
Mødedato:
Mødested:
Deltagere:

Torsdag den 11. april 2019 kl. 19.00
Klubhuset
Niels Johansen, Jeanne Rothman, Henrik Jønsson, Finn Larsen, og
Kenneth Brix
Fraværende: Michael Beyer og Sanne Carlsen
Referent:
Niels Johansen

Punkt 1 – Gennemgang af klubbens økonomi
Kassereren fremlagde de aktuelle tal. Klubbens økonomi er fortsat sund og ser fin ud.
Punkt 2 – Status på vores træningshold
Kassereren kunne oplyse at der løbende kommer nye tilmeldinger både til holdene, samt
hundefører der ønsker at selvtræne.
Det er bestyrelsens opfattelse at der hersker en god stemning på holdene og det glæder os at så
mange deltager i det sociale samvær både før og efter træningen.
Vi har ikke annonceret vores sæsonstart i medierne de seneste år pga. den store tilslutning.
Da vi nu vurderer, at der igen er plads på vores hold, og vi samtidig er så privilegeret at råde over de
nødvendige trænerressourcer vil vi igen annoncere ved næste sæsonstart.
Punkt 3 – Drøftelse af sæsonafslutning (præmier og menu)


Præmier
Vi har ved de sidste sæsonafslutninger – for hvert hold - uddelt en sportsfigur med en Schæferhund
til førstepladsen samt en sølv og bronze medalje til anden og tredje pladsen.
Bestyrelsen drøftede om der skulle ændres præmietype, men der var enighed om at fortsætte med
de nuværende.



Menu til sæsonafslutningen
Menuen til sæsonafslutningen blev drøftet og der var enighed om at indkøbe forskellige
gode slagterpølser som grilles. Derudover vil der blive serveret brød samt kartoffelsalat og
alm. salat af god kvalitet.
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Punkt 4 – Gennemgang af trænings- og aktivitetskalender for andet halvdel af 2019
Ændringer til trænings- og aktivitetskalender for andet halvår 2019 blev gennemgået, drøftet og
godkendt, og vil snarest blive publiceret på hjemmesiden.
Inden godkendelsen blev nedenstående punkter drøftet:


Aftensjov
Bestyrelsen drøftede vores aftensjov og denne form for markering af skiftet mellem aften /
dag træning.
Efter en god debat blev det besluttet at bibeholde arrangementet i den nuværende form
hvor der opsættes sjove øvelser med fokus på samarbejdet mellem hund og fører.



Aktivitetsdag / præsentation af kredsens træningsmuligheder
I forbindelse med promovering af kredsen blev det drøftet om vi kan afholde en event hvor
vi viser hvad kredsen kan tilbyde af træning.
Bestyrelsen drøftede mulighederne, og vil nu gå i tænkeboks for om muligt, at stable et
sådan event på benene inden næste sæsonstart.



Dyrlægeaften
Niels har talt med Sonny Liston fra Kalundborg Dyrehospital, der gerne vil komme endnu
engang og holde et foredrag. Vi vil forsøge at få Sonny til at fortælle om noget der er
relevant for alle racer f.eks. sterilisering.
Det er bestyrelsens ønske, at det bliver afholdt en torsdag aften medio september 2019.

Punkt 5 – Status trænerveste
I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde undersøgte Jeanne mulighederne for indkøb af trænerveste. Det
blev efterfølgende besluttet af en enig bestyrelse, at indkøbe trænervestene fra Kenjan, og det forventes at
de kommer hjem i indeværende uge.
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Punkt 6 – Eventuelt


Ombygning af hængebro
Det blev besluttet at samle relevante personer 1-3 dage til ombygning af broen.
arbejdet påbegyndes Påskelørdag den 20. april kl. 9.00.



Arbejdsdag
Det blev besluttet at afholde en kreds arbejdsdag lørdag den 31. august. Denne gang er det
vores ønske at få løst følgende opgaver:
o
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
O.a.

Billedcollager med temaer
På sidste bestyrelsesmøde blev nedenstående aftalt:
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.
Ovenstående tages op på næste møde da Sanne desværre ikke havde mulighed for at
deltage på dagens møde.



Agility
Kenneth havde undersøgt hvad der kræves for at starte et Agilityhold, og bestyrelsen er
enige i at dette pt. udsættes.



Rullegardiner / persienner til klubhuset
Da solen til tider står lavt og er til gene i klubhuset, både når vi sidder ved bordene og når
der fremvises præsentationer på vores lærred, blev det besluttet, at vi beder Bettina J.
undersøge priser på rullegardiner eller persienner til de to vinduer der vender ud mod
redskaberne.



Værkstedstavle til salgsartikler
På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt at Niels undersøger pris på værkstedtavle hvorpå
vores salgsartikler kan præsenteres.
Priserne på en værkstedtavle ligger mellem kr. 375,- og 450,Da Henrik har sin daglige gang i byggemarkeder vil han forsøge at finde et godt tilbud.



Drøftelse af prisniveau på bl.a. øl, vand, kaffe, mv
Bestyrelsen havde en general drøftelse af de nu værende priser og prisniveauet.
Der var enighed om at bibeholde de nuværende priser.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 20.15
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