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1. Referat fra seneste møde den 2. juni 2013 
Ingen kommentarer 

2. Arrangementer 2014 
Kredsen er blevet forespurgt, om vi vil afholde et LD skue i 2014. Formanden 
har svaret foreløbig nej, da vi ikke har nogle faciliteter, der gør, at vi kan gen-
nemføre arrangementer.  
Vi skal prøve, at danne os et overblik over prøveaktivitet, så vi sikrer, at plad-
sen følger med. 

Bestyrelsen var enige om, at vi holder 2014 fri for større arrangementer. 

3. Status BHU 
Susanne Randa har bedt om, at hun løses fra BHU formandsposten med øje-
blikkelig virkning, da hun har fået meget travlt og ikke kan passe opgaven, på 
tilfredsstillende vis, mere. 

Bestyrelse accepterer dette og indsætter Hanne Garnæs ind som BHU kontakt 
og så tager vi stilling til ny BHU formand efter generalforsamlingen i 2014. 
BHU og Hanne Garnæs aftaler selv nærmere. 

Bestyrelsen takker Susanne for den tid hun har været BHU formand og træner, 
men holder stadig kontakt, så vejen tilbage lettes. 



4. indstillinger fra BHU 
BHU har lavet et godt arbejde og fået talt træningssituationen igennem og det 
er der kommet nogle konkrete ting ud af, hvilket giver bestyrelsen et godt 
grundlag for, at tage de rette beslutninger i god tid. 
Derfor har BHU fremsendt en indstilling om ændringer i træningssæsonerne. 

Begrundelse 
Ved tidl. trænermøder er der blevet udtrykt utilfredshed med forsøget på 3x12 
træningspas. Det er derfor foreslået at vende tilbage til “det gamle”.  
I den forbindelse har vi i BHU talt om, at det er svært at få presset 16 træ-
ningspas ind i efteråret uden at skulle starte mens de fleste stadig er på som-
merferie. Der er langt mere plads i foråret. 

Vi foreslår derfor nedenstående fra BHU`s side, således at vi bibeholder sam-
me antal træningspas pr. år. 

BHU henstiller til bestyrelsen, at forårssæsonen fremover 
skal være på 18 træningspas og efterårssæsonen på 14 træ-
ningspas. Dette skal allerede sættes i gang fra 1. januar 
2014. 

Bestyrelsen er enige med BHU og forventer nu, at BHU laver en træningsplan 
for hele 2014 ud fra dette. 

5. Fastsættelse af priser for træning 

 
BHU henstiller endvidere til bestyrelsen, at priserne for hold i 
2014 allerede kan udmeldes til køreprøverne / kredsmester-
skabet. 

Et reelt spørgsmål/krav fra BHU, da vi har haft en ”svingende” prispolitik, på 
grund af, at vi har levet en omtumlet tilværelse. Vi har nu en plads, som til 
foråret er planet og vi derfor har et træningsanlæg vi kan være bekendte. Vi 
har stadig opgaver, der skal løses og er derfor også afhængige af en sund øko-
nomi. Bestyrelsen har nu lavet en prispolitik, som er langtidsholdbar og giver 
stabilitet over for medlemmerne.  
Vi differentierer kun på prisen for første hold og ikke på tillægshold og sæson-
kort. 

Prisstrukturen er således: 
En træningssæson på hold i Kreds 30 Greve koster Kr. 400,- for medlemmer 
af Schæferhundeklubben for Danmark og tilknyttet Kreds 30. Der er ikke for-
skel i prisen på forår og efterår.  

Pensionister, trænere og udvalgsmedlemmer betaler Kr. 200,- 



For personer, der ikke er medlemmer af kreds 30, er der et tillæg på alle hold, 
samt halv- og helårskort, på Kr. 100,-. Der opkræves ikke tillæg 1. sæson for 
ikke medlemmer på hvalpeholdet. 

Sporhold i Kreds 30 Greve koster Kr. 150,- for medlemmer af Schæferhun-
deklubben for Danmark og tilknyttet Kreds 30. 

Pensionister, trænere og udvalgsmedlemmer betaler Kr. 100,- 

Deltagelse på sporhold kræver, at der er tilmeldt på almindeligt træningshold 
eller at der er løst halv- eller helårskort til kreds 30 Greve. 

C hold i Kreds 30 Greve koster Kr. 250,- for medlemmer af  
Schæferhundeklubben for Danmark og tilknyttet Kreds 30. 

Pensionister, trænere og udvalgsmedlemmer betaler Kr. 100,- 

Deltagelse på C Hold kræver, at der er tilmeldt på almindeligt lydighedshold.  

Trænere og udvalgsmedlemmer kan deltage på C hold uden at være tilknyttet 
lydighedshold, dog skal kravene til lydighed og spor være opfyldt. 

Halv- og helårskort kan nu igen tilbydes i kreds 30 Greve. 
Sæsonkort i Kreds 30 Greve koster (Halvår 1. januar – 30. juni/1. juli – 31. 
december) Kr. 300,- og (Helår 1. januar – 31. december) Kr. 500,- for med-
lemmer af Schæferhundeklubben for Danmark og tilknyttet Kreds 30. For per-
soner, der ikke er medlemmer af kreds 30, er der et tillæg på kr. 100,- 

Pensionister betaler (Halvår) Kr. 150,- og (Helår) Kr. 250,-. Trænere og ud-
valgsmedlemmer får et gratis sæsonkort til den sæson, hvor de er aktive. 

Bestyrelsen retter GB i henhold til dette. 

6. Status på pladsen. 
Michael aflagde den øjeblikkelige status, så bestyrelsen ved hvor vi er lige nu. 
Herefter blev der snakket om de kommende tiltag og ideer.  

Styregruppen kunne fortælle positivt om økonomien og at vi stadig har en 
sund bygge- og kredsøkonomi. 

P plads er klar og der henstilles kraftigt til, at man parkerer ved træerne og 
ikke ved banen. Der købes nu den sidste container, vi kan få vores nye græs-
slåmaskine derned. 

 

Lys på banen, der kommer lys til hvalpebanen. Der vil også komme lys de an-
dre steder. 



Banen planeres nu og her i efteråret. Banen ”lukkes” i perioden. Der kommer 
skilte op og der henstilles til, at banen ikke betrædes, medens den vokser til. 

Der findes et alternativ til ”kædeadgangen” til pladsen, således at det er nem-
mere at åbne og lukke. 

7. Samarbejdet med kommunen 
Formanden gav et status på samarbejdet med kommunen og de næste skridt i 
denne sag. Der har været lidt ”tumult” om placering af et eventuelt klubhus, 
men der er nu aftalt nye møder, så tingene normaliseres. 

8. Regnskab 
Sponsoraftalen med OK er ophørt. 

Nøgledepositum indtægtsføres. 

9. Kredsfest 
Kredsfesten afholdes den 30. november 2013. 

Bestyrelsen er i gang med, at finde lokaliteter. 

10. Eventuelt 
Intet til dette punkt 

 

 


