
Referat af bestyrelsesmøde den 19. februar 2012 

Tilstede: Bestyrelsen + suppleanter 

 

Velkommen 

Formanden bød velkommen til første møde efter generalforsamlingen og 
specielt til de ny medlemmer af bestyrelsen. Der blev udtrykt håb om et godt 
og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen i året der kommer, hvor flere 
spændende opgaver venter. 

Mødet var indkaldt, så vi kunne få konstitueret bestyrelsen og udvalg, samt få 
en generel snak om kredsens ve og vel, således at vi fik satset på de rigtige 
opgaver. 

Bestyrelsen kom langt omkring, men fik taget nogle gode og vigtige 
beslutninger om fremtiden på lang og kort sigt. 

Konstituering af bestyrelse og udvalg 

Formand    Per Christiansen  
Næstformand   Hanne Garnæs 
Kasserer    Annette Petursson 
Sekretær    Finn Hansen 
Bestyrelsesmedlem   Michael Gjerløv 
suppleant    Jytte Christiansen 
suppleant    Susanne Randa 

Kredskontakter 

Per Christiansen(ARK-PRK) 
Randi Salzwedell (BRK) 

Avlsudvalget 

Formand Jytte Christiansen 
Lilli Ingebrekt 
Michael Gjerløv 

Brugshundeudvalget 

Formand Susanne Randa 
Randi Salzwedell 



Susanne Jensen 
Lea Angel 

Repræsentantskabsmødet 

Bestyrelsen deltager som tilhørere til repræsentantskabsmødet. Kredsen 
dækker frokost og transport. 

Hjemmesiden 

Der var en gennemgang af vores udfordringer omkring hjemmesiden. Hanne 
Garnæs sikrer, at hjemmesiden er a jour og det er udvalgenes og bestyrelsens 
ansvar, at Hanne får de ting der skal uploades. 
Udvalgene styrer selv relevante nyheder og lægger dem på. 

Der blev drøftet nogle småændringer til siden og det undersøges om de kan 
gennemføres.  
Hjemmesiden skal flyttes til et andet webhotel. 
Vi undersøger stadig om der findes en billig vej til en fornyelse af siden. 

Flytning/Ny plads 

Bestyrelsen rundede lige status på situationen, men der er intet nyt siden 
generalforsamlingen. Situationen følges tæt. 

Klubhus 

Der skal foretages nogle justeringer omkring klubhuset. Adgangen til køkkenet 
begrænses og der isættes en ny lås og der kommer nye nøgler. Ligeledes vil 
der komme ny lås i til baglokalet. 

Bestyrelsen (Michael) undersøger muligheder omkring alarmen, da den er 
forholdsvis dyr. Vi ser om der er en billigere løsning. 

Klubhuset kan lånes af alle medlemmer, men der indføres et lejegebyr. Prisen 
bliver Kr. 500,- i perioden fra 1. maj til 30. september og kr. 700,- i perioden 
fra 1. oktober til 30. april. Beløbet betales til kassereren senest 14. dage før, 
så der kan udleveres nøgler og vi kan annoncere udlånet på hjemmesiden, så 
andre medlemmer kan respektere det. 

Herudover skal der betales for forbrug af eventuelle ting, der tages i klubhuset. 
Klubhuset skal afleveres i rengjort stand.  

Henvendelser om lån af klubhus til Formanden eller kassereren. 



Arrangementer 

Der har været snakker i hovedklubben om placeringer af arrangementer og vi 
vil lige undersøge om Påskeskuet stadig er vores eller det flyttes. 

Køkken omkring arrangementer blev drøftet, da der tit har været lidt tvivl om 
ansvaret. 

Udvalg og bestyrelse skal altid og i god tid, rette henvendelse til køkkenet, 
Lone Hansen, såfremt der er arrangementer, der ønskes køkkenassistance til. 

Lone koordinerer dette og sikrer indkøb og bemanding. 

Medlemsaftener 

Bestyrelsen er enige om, at AU og BHU samarbejder om, at få etableret nogle 
interessante medlemsaftener, såfremt der skal være nogen. 

Indskrivning 2012 

Indskrivningen og priserne blev drøftet, da det er vigtigt at vi har fokus på 
medlemsskaber af hovedklubben til alles bedste. 

Bestyrelsen drøftede vores priser og blev enige om følgende til den kommende 
indskrivning. 

Første hold koster kr. 500,- for medlemmer af Schæferhundeklubben for 
Danmark. 

For ikke medlemmer koster første hold Kr. 600,- 

Foretager man indmeldelse i hovedklubben/kreds 30 senest 2 måneder efter 
indskrivningen, så betaler kredsen Kr. 100,- retur. 

Trænere og udvalgsmedlemmer betaler Kr. 250,- for første hold og det samme 
for efterfølgende hold. Årskort er gratis for træner/Udvalgsmedlemmer. 

Årskort koster Kr. 700,- for ikke medlemmer af kreds 30 og kr. 500,- for 
medlemmer. Halvårskort koster Kr. 400,- for ikke medlemmer af kreds 30 og 
kr. 300,- for medlemmer af kreds 30. 

Vi skal følge op på den folder, der kan udleveres til nye medlemmer. 

Sponsorater 

Bestyrelsen gennemgik sponsorlisten og blev enige om at støtte følgende 
arrangementer med Kr. 300,- 



DM BHPI, DM BHP III, SPH I og SPH II, HAS, Ungdomslejr. Kassereren skal 
have besked om afholdelsen og sikrer betaling. 

Regnskab 

Der er indkøbt et nyt regnskabsprogram og kassereren er ved at opbygge 
kontoplanen. Bestyrelsen vil få løbende opdatering til bestyrelsesmøderne. 

Eventuelt 

Der var ønsker om flere trænermøder gennem sæsonnen, for at sikre ent 
bedre samarbejde og ensartethed i træningen. 

Gældende bestemmelser skal laves færdig. 

Der skal indkaldes til et fællesmøde med bestyrelse, BHU og AV hvor vi sskal 
snakke om vores samarbejde i kredsen på tværs af udvalg mv. Hanne og Per 
tilrettelægger dette. 

Næste bestyrelsesmøder 

19. marts 2012 (Hanne Garnæs) 

30. april 2012 (Finn Hansen) 

11. juni 2012 (Klubhuset) 

 

 

Referent Per Christiansen 

 

 

 

 
 


