Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 45, Brasholmvej 6
7600 Struer

Referat fra Bestyrelsesmøde
lørdag den 8. oktober 2016 kl. 12:00 i Klubhuset
Tilstede var: John, Claus, Trine, Allan og Pia
1. Velkomst
 John bød velkommen til bestyrelsesmøde.
2. Godkendelse af sidste referat
 Referatet godkendt.
3. Økonomi
 Trine oplyser at økonomien ser ud næsten som på samme tidspunkt sidste år.
De arrangementer vi har holdt har ikke givet den store overskud, men vi er
enige om at dette er helt ok. Det vigtigste er, at vi afholder de arrangementer
vi beslutter os for.
Alle sponsorer (på nær en enkelt) fra 2015 har tilkendegivet de fortsætter et år
mere. Pia har bedt hovedsponsor checke, at de har overført deres sponsorat til
den korrekte konto. Pia spørger Kim om han vil følge op hos den mgl. sponsor.
Der er indbetalt ca. samme antal medlemskontingenter som sidste sæson.
Trine og Pia får opdateret medlemslisten inkl. husstand til Claus. Claus sørger
for derefter at tilrette medlemmer af gruppen ”Kreds 45 - Os der træner….”
Umiddelbart ser det ud til at vi til strøm har indbetalt noget mere end vi plejer.
Det kan være pga. en ekstra aflæsning, hvoraf aconto så ikke er færdig
afregnet endnu. Men vi bør se på vandvarmeren, som kan være en strømsluger. Vi aftalte at sætte en timer på for at spare på el udgiften, Allan har en
vi kan få. Allan kigger på monteringen.
4. Siden sidst
 Vi har splittet hvalpeholdet op i 2, så Christian træner de lidt ældre hvalpe.
Dejligt der er kommet så mange nye på hvalpeholdene.
5. Træning / Trænere / Figuranter
 Vi vil starte på vintertræningstiderne ved sommertid slut, så den første vintertræning med trænere er lørdag d. 5/11-16. Der bliver ingen Ringtræning i
vinter pga. den våde bane. Pia arbejder på at få en tovholder for Sportræning.
Som udgangspunkt vil trænere og figuranter kun være til stede lørdage.
Tirsdage og torsdage er der selvtræning fra kl. 19:00 - 21:00, hvor
medlemmerne vil hjælpe hinanden.
Hold
Træner
Hvalpehold
Claus
Unghundehold
Christian
Lydighedshold
René
Prøvehundehold
John
C-Træning
John/Christian/René/Allan
Og træningstider for vinter, pr. 30/10-16
Hold – tider
Lørdage
Hvalpehold
Kl.: 13:00 - 13:30
Unghundehold
Kl.: 13:00 - 13:30
Lydighedshold
Kl.: 13:30 - 14:00
Prøvehundehold
kl.: 14:00 – 14:30
C-Træning
Kl.: 14:30 - 15:30
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Vi benytter igen tavlen til rækkefølge for C træning om torsdagen (om lørdagen
når vi starter på vintertræning). Og figuranter sørger for at sætte navnene op
under en figurant og skriver derefter 1 -2 - 3 osv. ud for hver hunds navn.
Er der spørgsmål til fremgangsmåden så tag fat i en af os fra bestyrelsen
6. Aktiviteter
 Vi planlægger en aktivitetsdag i klubben d. 30/10-16, hvor vi vil klargøre til
vinter, bl.a. med vask af vinduer udvendigt, klipning af grene på parkering og
ved indkørsel, udskiftning af stolpe ved skjul nr. 4 m.m. Opstart kl. 10:00 med
rundstykker og en let frokost kl. 12:30 til hjælperne. Evt. kan medlemsmøde
afholdes samme dag. Pia sørger for et tilmeldingsskema.
Hvalpe Adfærdskursus; Vi vil afholde et Hvalpe Adfærdskursus d. 12/11-16 fra
kl.: 09:00 - 13:00. John og Pia laver et opslag og planlægger.
Vi planlægger at kunne afholde Brugshundeprøve igen til februar 2017 og John
vil undersøge mulighederne for at vi kan afholde en udstilling evt. i april 2017.
Der skal søges om at måtte afholde en udstilling, og det vil kræve at der bliver
40 tilmeldte hunde, så John vil forespørge hos nogle af de nærmeste større
kenneler om de har interesse i at deltage.
7. Evaluering af afholdte prøve d. 28/8-16
 Vi havde en rigtig god dag trods vejret var lidt imod os hen på dagen. Alt forløb
planmæssigt på dagen, der var en god stemning og maden var perfekt.
Arbejdet optil prøven vil vi dog ændre lidt på, så der kun bliver en kontaktperson, og det er prøvelederen. Og de deltagende må respektere den tidsplan/
fordeling der bliver fremlagt. Det er en stor tidsrøver at flere personer bliver
kontaktet og opfølgningen bliver bøvlet når information er givet til flere.
Så fremover vil der være én kontaktperson nemlig prøvelederen, og skulle der
komme frameldinger må vi acceptere dette og vil stadig afholde prøven for de
der måtte deltage.
8.

Mobilepay beslutning for/imod
 Vi aftalte at etablere Mobilepay. Trine stiller en mobil til rådighed og Claus
undersøger med hensyn til abonnement.

9. Evt


Vi har igen haft indbrud og vil nu undersøge mulighederne for
overvågningskamera / Alarm. Der sidder et tlf.stik i køkkenet. Claus
undersøger mulighederne med hensyn forbindelse/modem/abonnement.

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 26/11-16…
Referent
Pia Roland Olsen
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