Bestyrelsesmøde d. 13. apr. 2015
Bestyrelsesmøde den 13. april 2015 hos Henrik
Deltagere: Erwin, John, Henrik, Kim og Lene (referent)
Punkter fra Henrik
Info om, at Henrik, John og Lene har holdt én times formøde, forud for mødet kl. 18.30.
1. Kommunikation
- hvem svarer på hvad (facebook, mails, hjemmeside, øvrigt).
- tale og skrive måde overfor medlemmer
- intern kommunikation bestyrelse/udvalgsmedlemmer
Vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer som udvalgsmedlemmer kommunikerer på en sober og reel måde så
vi ikke falder i fælden om dårlig kommunikation.
Der har været en del uheldig kommunikation fra flere sider - både kredsmedlemmer samt
udvalg/medlemmer. Det er tjenstligt for hverken medlemmerne eller foreningen, at kredsens gruppe fyldes
med beskyldninger i retninger, hvor noget er rigtigt, noget kræver nærmere forklaring og endelig noget er
forkert.
Det opfordres til at spørgsmål der ønskes skifteligt svar på rette direkte til Bestyrelsen eller
udvalgsformænd via E-mail. Eller at man tager telefonen og tager en snak.
Det blev igen slået fast, at bestyrelsen kun vil anvende FB som informationskilde, og ikke debatforum,
derfor kan det ikke forventes at der svares via FB.
Kim og Erwin holder et AU/BHU møde (sammen), hvor dette tages op. Henrik deltager i dette fælles-møde.
2. Facebook
- Indlæg fra to medlemmer's side blev drøftet.
- Slettet indlæg fra to medlemmer
- Hvor står vi med paragraf 3 i reglementet ang. træning på pladsen om lørdagen?
Henrik tilskriver Hovedbestyrelsen vedrørende kredsbestyrelsens kompetencer omkring ovenstående.
3. Ansvarsfordeling
- hvem bestemmer omkring udvalgens arbejdsopgaver (skuer/prøver/organiserede træning).
Det er de respektive udvalgsformænd, under ansvar overfor bestyrelsen. Arbejdsopgaverne fremgår i øvrigt
af Gældende bestemmelser.
Vi er nødt til for fremtiden at rekrutterer hjælpere mere direkte - lister samt opslag på FB er ikke
tilstrækkeligt i det lange løb. Specielt de nye skal spørges om at hjælpe da de ikke har det dybere
kendskab/forudsætninger for at melde sig som hjælpere.
4. Medlemsskab af Schæferhundeklubben
- gennemgang af hvem der er medlem, og om de træner hos os (hold/selvtrænere),
- gennemgang af hvem der træner C-arbejde, sammenholdt med beslutningen om medlemsskab af
Schæferhundeklubben for Danmark, hvilket gælder for alle.
Kim gennemgår listen - der er mindst et medlem, som træner Forsvarsarbejde der ikke er medlem af
Hovedklubben.

Vi følger løbende op da kredsen har en politik om, at man skal være medlem af Hovedklubben for at træne
gruppe c. (red. Schæferhundeklubben for DK).
5. BHR
- IPO III DM 2015, kreds 4 Roskilde (tilskud jf. brev fra BHR, rundsendt tidligere).
Kredsen fravælger at give til DM i år
- SPH I DM udtagelse (manglende svar fra BHR)
Rykker sendes til BHR (Henrik tilskriver)
6. Ungdomslejr 2015
Vi hæver tilskuddet til ungdomslejren til kr. 500,-. Det øgede beløb til Ungdomslejre, skal ses udfra vi ikke
giver præmietilsagn til IPO III DM. John overfører.
7. HAS 2015
- Tilskud på 250,- kr. gives, John overfører.
8. Økonomi
Der er rimeligt med penge i kassen til trods for en ret stor el-regning.
Indskrivningen har været supergod, ny rekord? Vigtigt da dette er kredsens største indtægtskilde.
Skuet har givet overskud - det estimerede er kr. 14.000,00.
9. Plads/Klubhus
- Har set på container - denne er indkøbt for kr. 2500 (afhentning er arrangeret), containeren skal males.
- Møde med Køge kommune 7. maj 2015 klokken 16 (på rådhuset)
Forslag om at bygge "dommerhuse" til brug for sekretariat til skuer mv. frem for de meget skrøbelige telte.
Kim/Erwin undersøger omkostningerne, alternativt søges sponsor til nye dommertelte.
10. AU
Kombiarragenment - Skærtorsdag 2015
- Få personer gjorde et rigtig stort stykke arbejde, hvilket vi skal være bedre til at bakke op omkring.
Hunde i kataloget, som ikke har meldt fra får tilsendt faktura
Erwin tager fat i AR vedrørende figurant til AK i juni
Vi ønsker skue igen til næste år - vi satser på tysk dommer, Erwin skal estimere omkostningerne først.
Tusind tak til alle hjælpere ved Skærtorsdagsskuet!
11. BHU
- Har afholdt FP-prøve i tirsdags 7/4
- På næste møde gennemgås træningsplanen for efteråret
- Figurant tilskrives vedrørende prøven i maj (BHU).
- Kim og John koordinerer eventuelt indkøb af Brugsprøveprogrammer, jf. henvendelse fra HB
- Problem omkring nøgle til container som kun er udleveret til Kim, bliver løst med indkøb af den nye
container. Planen er at BHU får deres egen container.
12. Eventuelt
Hundesport mod cancer - march med hund den 25/5. Dorrit tager sig af den med opslag i klubhuset.
Deltagelse koster kr. 25, hvor der trækkes lod om nogle præmier på billetten.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11/5-2015, kl. 18.30 hos Henrik (fortrinsvis behandling af HAS)

