Schæferhundeklubben
Kreds 7 - Kalundborg

Referat fra bestyrelsesmøde
Mødedato:
Mødested:
Deltagere:

Torsdag den 23. august 2018 kl. 19.00
Klubhuset
Niels Johansen, Jeanne Rothman, Henrik Jønsson, Michael Beyer,
Andreas Fischer og Sanne Carlsen
Fraværende: Finn Larsen
Referent:
Sanne Carlsen

Punkt 1 – Gennemgang af klubbens økonomi
Kassereren fremlagde klubbens økonomi som ser fin ud, og bestyrelsen glæder sig over at der er
mulighed for at gennemføre de neden fornævnte investeringer.
Punkt 2 – Status vedr. tilmeldinger til den nye sæson
I alt er der 65 hunde indskrevet til denne sæson.
Punkt 3 – Status fra trænermøderne
Træningshold og træningsmuligheder blev gennemgået og drøftet.
Prøve-, Rally- og Sporhold er lukket for tilmelding pga. holdnes størrelse
Vi har igen en deltager på figurantkurserne der startes i september måned.
Kredsen sender 4 trænere på workshop sammen med hovedklubbens uddannelsesudvalg den 22.
september 2018, for at høre mere om de nye tiltag i forhold til bla. Rally, Nordisk, Nosework.
Punkt 4 – Gennemgang af aktivitetskalender herunder ønsker til prøver og events
Aktivitetskalenderen er godt fyldt ud for vintersæsonen.
Der er planlagt prøve lørdag den 29.september.
Forslag til events i kredsen:
 Bestyrelsen undersøger pris og muligheder for at afholde Førstehjælpskursus for hunde
 Bestyrelsen undersøger pris og mulighed for intern uddannelse af kredsens figuranter
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Punkt 5 – Drøftelse af eventuelle ønsker til investeringer.
Der er et ønske om følgende investeringer:






Der indkøbes koste til montering på toppen af flugtspringet (monteres ved næste
arbejdsdag)
Der indkøbes maling til bænke, skjul, klubhus mm. til anvendelse ved næste arbejdsdag.
Der er ønske om indkøb af nyt flugt- og A-spring (gerne et som kan justeres ift. til vinklen).
Bestyrelsen afventer det nye brugshundeprogram
Der er ønske om indkøb af Emhætte/Em-fang og stænk plade til køkkenet i klubhuset.
Bestyrelsen indhenter pris.
Der er ønske om indkøb af Zipro-ovn til hurtig opvarmning i klubhuset i vinterhalvåret.
Bestyrelsen indhenter pris

Punkt 6 – Status vedr. nyt klublogo
Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet med et nyt kreds logo.
Det er nu besluttet, at bibeholde det nuværende, dog i en ren tegnet og højopløselig version som
bestilles hos et lokalt designbureau.
Punkt 7 – Arbejdsdag
Der afholdes arbejdsdag lørdag den 13.oktober 2018 hvor følgende opgaver ønskes løst:








Oprydning i vores skure
Maling af redskaber, bænke og klubhus
Montering af koste på flugtspring
Færdiggørelse af skab til spejl og montering af spejl
Den lange bænk skal rettes op så den ikke vælter
Montering af fejelister i køkken
Montering af Emfang og stænkplade

Punkt 8 – Eventuelt
Drøftelse af skud på prøveholdet i forbindelse med holdtræning.
Det aftales at der informeres til de andre hold inden start af lektionen omkring at der skydes på
prøveholdet efter træning, så alle har mulighed for at vælge om de vil havde deres hund på pladsen
når der skydes.
Hvis der er skudfølsomme hunde på pladsen SKAL der tages hensyn til dette.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 20.30
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