Bestyrelsesmøde/Kreds 30-Greve
Tirsdag d. 16- august 2011, kl. 18:30, Klubhuset

Dagsorden
1.

Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet fra mødet den 7. juli 2011 skal endelig godkendes

2. Orientering fra formanden
Seneste nyheder omkring pladsen
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Orientering om sporarealer
Køkkensituationen
Medlemssituationen
Træningsbeviser
Information til medlemmer/fremtidens kredsblad
3.

Nyt fra BHU formanden
Bevilling af træner week end

4. Nyt fra AU formanden
Arrangementer i 2012
5. Forslag til behandling
Revidering af præmieregler
Sidste behandling inden rettelserne i GB
Forslag til ændringer/ombygning af klubhus
Kredsfest 2011
6. Gennemgang af opgavelisten
7. Eventuelt

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet fra mødet den 7. juli 2011 skal endelig godkendes
Pkt. 2: Orientering fra Formanden
a. Seneste nyheder omkring pladsen
”Ny plads”:
Greve kommune har meldt tilbage om et hurtigt møde efter sommerferien. Vi har kontakten
gennem viceborgmesteren. Vores plads er ikke solgt til andre, men vi skal væk.
Hanne Garnæs og Per Christiansen deltager i mødet med kommunen.
”Nuværende plads”:
Der skal ske yderligere jordprøver i efteråret, men vi bliver adviseret et par dage før og
arealerne vil blive reetableret. Dokumentation fra Greve kommune er modtaget.
Michael Gjerløv er orienteret om forløbet.
Den 16. august 2011 er vi blevet informeret om, at der skal foretages arkæologiske
undersøgelser på området og der er vedlagt et oversigtskort. Tidsrammen for dette er fra nu
og resten af efteråret og det indebærer, at der skal graves en 3 meter bred og 40 cm dyb
grøft på arealet. Planen viser, at den starter på banen bag klubhuset og går direkte gennem
klubhuset, for at fortsætte ud på den store bane.
Der er selvfølgelig straks gjort opmærksom på dette og vi hører nærmere efter den 17.
august 2011.
b. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 21. august 2011
Til generalforsamlingen blev valgt: Per Christiansen (Kreds formand), Jytte Christiansen (AU
formand) og Randi Salzwedell (BHU formand). Randi kan ikke deltage, så Michael Gjerløv
(bestyrelsesmedlem) deltager i stedet for.
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Der er dog forbehold for ferie, men næste på listen er næstformanden.
Hanne Garnæs er tilmeldt og deltager.
c.

Orientering om sporarealer
Der har været søgt muligheder for sporarealer og der er nu en aftale i hus. Bestyrelsen og
BHU skal selvfølgelig være indforstået. Formanden har fået forevist 2 arealer, hvoraf det ene
lige skal høstes og det andet er klar, men vil blive slået.
Områderne ligger i henholdsvis Karlstrup og Solrød, altså meget tæt på kredsen.
Der er muligvis mulighed for flere arealer i forbindelser med prøver. Vi skal være enige om
”forretningsgangen” for anvendelsen.
Mangler et endeligt ”GO” fra ejeren og det kommer straks høsten er i hus.

d. Køkkensituationen
Erik Jensen har meddelt, at han ikke længere ønsker at være i køkkenet. Han føler, at han
mangler bestyrelsens og AU´s opbakning. Lone vil gerne give et ordentligt nap med og
”overtager” nu køkkenet. Lone, Lena og formanden tager en snak om det praktiske og
eventuelle ændringer.
e. Medlemssituationen
Før indskrivningen var kartoteket kørt helt ajour og der var udskrevet træningskort. Dette
var et led i at kunne få et overblik af medlemsskaren og hvad vi har med at gøre.
Forårsindskrivningen viste ca. 50 holdtilmeldinger (nogle var på 2 hold).
Vi har 102 medlemmer af hovedklubben. (Opgørelse pr. juli 2011)
Efter indskrivningen 1. august 2011 er nu lavet en ajourføring og registrering af medlemmer
og denne viser: 102 medlemmer af hovedklubben, 22 er indskrevet på hold efterår 2011
eller har været registreret på hold i forår 2011.
Det er de 22 der er interessante. Der er nogle kreds 100 medlemmer, men der er også
andre.
Skal vi gøre noget for at få deres indmeldelser i Schæferhundeklubben for Danmark.
f.

Træningsbeviser
Mest i forbindelse med vore nye sporarealer burde vi indføre nogle træningsbeviser, som
man kan lægge i forruden på bilerne når man benytter arealerne.
Det er aftalt, at det kun er kredsens medlemmer (eller ifølge med) der benytter arealerne.
Vi vil også på denne måde have styr på årskort eller ej.

g. Information til medlemmer/fremtidens kredsblad
Vi har i længere tid skulle have set på kredsbladet og forsendelse af dette. Dette begrundet i
den dyre porto.
Vi har nu mange andre muligheder/alternativer, som vi kunne gøre brug af.
Vi skal stadig have et kredsblad, men skal de alle være trykte og sendes med post Danmark.
Lad os snakke og se på mulighederne.
h. Samarbejdssetup med MAXI Zoo
Der er nu indgået en skriftlig aftale om samarbejde med MAXI Zoo i Greve og denne er nu
på plads. Det er en aftale om naturalier, da der ikke vil/kan være penge i disse aftaler.
MAXI Zoo traileren bliver flyttet senere.
Pkt. 3: Nyt fra BHU formanden
a. Almindelig orientering
Her vil Susanne give lidt info
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b.

Bevilling af trænerweekend
Som aftalt her BHU behandlet tingene og mulighederne omkring træner week end og
konklussionen er herunder:

BHU har drøftet kursus med Alan, kursus med Martin Knudsen og træning for instruktørerne.
Udgangspunktet er at instruktørerne ikke skal betale for deltagelse i kursus med Alan, som vi
har besluttet bliver den 29/30 oktober 2011.
Vi er:
Aktive: Per, Michael, Lea, Hanne, Susanne, Dorte, Tommy, Nicki
Pause: Randi, Susanne, Gitte (har dog ingen hund)
Tidligere: Kathrine, Lenette
Og det bliver jo 12 hoveder med hund, som er det antal Alan har plads til.
Indstilling:
Derfor vil BHU gerne indstille til bestyrelsen om betaling af kr. 5000 for træner seminar.
Dette seminar udgør så også det tilbud, der er til instruktørerne, om fagligt input i forhold
til trænergerningen og træning af egen hund.
Pkt. 4: Nyt fra AU formanden
Her vil AU formanden orientere
Pkt. 5: Sager til behandling
a. Revidering af præmieregler
Sidste behandling inden rettelserne i GB. Status fra sidste møde er, at der udestår:
Antal af pokaler til Årets hund
Differentiering af kåringspokaler
b. Forslag til ændringer/ombygning af klubhus
På sidste møde aftalte vi oprydning i baglokalet og dette er jo ikke sket endnu, men det har en
årsag. Vi skal lige tale om klubhuset, indretningen og nogle alternative muligheder.
Et hint er, at vi kan indrette baglokalet til mødelokale mv og indrette et lagerrum til køkkenet på
en del af terrassen.
Michael Gjerløv vil have lavet nogle overslag på dette.
c.

Kredsfest 2011
Vi skal have sat dato og rammer for denne, samt have ansvarlige på opgaverne:
Bestyrelsens ansvarlige:
Mad:
Drikkevarer:
Pynt og opdækning:
Pokaler:
Musik:
Lotteri:
Oprydning:

Lone har indvilget i at lave maden og sørger selv for hjælp.

Pkt. 6: Opgavelisten
a. Jeg medsender den seneste reviderede opgaveliste for bestyrelsen. Vi skal have en ærlig
diskussion om vi skal fortsætte med denne eller vi skal nedlægge den og følge op på en anden
måde.
Det er ikke holdbart, at Lenette troligt ajourfører den og der ikke er nogen respons.
Pkt. 7: Eventuelt
a. Er klokken ikke nået kl. 22.00 er der plads til eventuelle andre emner
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