Mødereferat

Bestyrelsesmøde
Et møde i Schæferklubben Kreds 62 Vallensbæk blev afholdt i klubhuset d. 10. april 2020.

Deltagere
De fremmødte deltagere var Jytte Jensen (formand), Trine Gerschanoff (kasserer), René B.
Gravang (sekretær), Anja Frimurer (Næstformand).

Ikke fremmødte medlemmer
Bianca Mosborg Nissen (alm. bestyrelsesmedlem).

Godkendelse af mødereferat
Ingen bemærkninger til tidligere referater.

Dagsorden
01. Hjemmeside.
02. Fælles morgenmad.
03. Åbning af kredsen og træningshold.
04. Hold.
05. Evt.

Punkter i henhold til dagsorden
01. Trine var ikke helt tilfreds med den nye hjemmeside og den platform i forhold til at
sætte informationer eller billeder og film op på hjemmesiden.
Hver gang hun forsøgte at sætte noget op, meldte platformen om fejl og ting bliver
ikke sat op, hvilket er meget utilfredsstillende.
Da den nye platform blev indført sidste år, var det meningen at det skulle blive
nemmere at arbejde med klubbens hjemmeside, men det har desværre ikke været
udfaldet.
Både Trine og René har fået fine instruktioner, både af Jonas og skrivende
instruktioner, men René har haft samme oplevelse og har kastet håndklædet i ringen,
det er ikke en nem platform at arbejde med, vi mener det kan blive nemmer.

Så efter en lille snak frem og tilbage, blev bestyrelsen enig om at vi ”skrotter” denne
platform og arbejder på en ny platform og hjemmeside til kredsen, hvor vi får hjælp af
Susanne Andersen der har god erfaring med en anden platform, der åbenbart er en del
nemmer at arbejde med.
Adressen bliver stadig www.kreds62.dk, men der kommer en ny hjemmeside.
Dog fortsætter vores side på Facebook stadig og det er stadig René der som admin.
holder styr på opslag og kommentar på denne.
Husk nu, at der er klare retningslinjer for klubbens Facebook side og de vil blive
overholdt.
02. Jytte og Trine kom med et forslag om, at når kredsen igen får lov at åbne op for
træning af Vallensbæk Kommune, så bliver dette med et gensyn for alle der har lyst,
hvor vi mødes inden træning og spiser fælles morgenmad.
Dette for igen at styrke vores sociale mangel over den sidste tid og ”børste” alt
dette ”virus støv” af os.
Der kommer info ud løbende på vores Facebook side og fra vores træner.
03. Vi afventer stadig klar information fra Vallensbæk Kommune omkring hvornår vi må
åbne op for træning i klubben og på vores (Kommunens områder) områder.
Pt. er der stadig ingen info fra Kommunen, men sidste udmelding var at der nok ikke
skete noget før engang til maj???
Hvilket andre træningsklubber i Vallensbæk også har fået besked om.
Vores hovedklub (Schæferhundeklubben for Danmark) anbefaler ingen træning før til
august 2020 på deres hjemmeside (denne information er dog ikke opdateret i forhold
til de sidste informationer fra myndighederne).
DKK anbefaler ingen træning før til maj og da kun i små grupper af under 10 personer
på hvert hold, træner medregnet.
Dette kan gå hen og blive et lille problem i vores kreds, da flere hold har mere end 10
personer (og hunde) på deres hold og ved en evt. opdeling skal der stadig huskes at
holde god afstand fra hinanden (vi har hold der træner samtidig, så det kan også blive
et lille problem i forhold til en evt. fordeling på banerne).
Men som det er nu, følger vi Kommunens anvisning da det er Kommunen der
bestemmer over klubhus og træningsområde.
Information kommer ud på Facebook siden og fra træner, når vi ved mere.
04. Bestyrelsen er klar over, at der bliver snakket og tænkt ude blandt medlemmer
omkring kommende træning og hold.
Medlemmer har betalt for træning af første sæson og er denne betaling nu gået tabt?
Når vi engang åbner op igen, tilbyder kredsen træning af anden sæson, gratis for dem
som har betalt for første sæson.
Vi vil stadig kunne tilbyde de samme hold, både hvalpetræning, færdselstræning, ABChold og også et IGP hold.
Der er muligvis nogle medlemmer der alligevel ikke ønsker at gøre brug af nogle af
disse hold af den ene eller anden grund og de vil i så fald miste deres betaling ved
tidligere indskrivning, da klubben på den måde ikke føler sig ansvarlig i forhold til den
situation Danmark eller verden er sat i pt.
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Når vi åbner op igen, vil vi også indkalde til et medlemsmøde hvor vi kan informere
mere klart omkring hold og træning, altså et medlemsmøde.
Men vi afventer igen en udmelding fra Vallensbæk Kommune.
05. Hvis nogen af jer medlemmer kikker forbi klubben og laver lidt selvtræning på
klubbens områder, så husk at der køre en automatisk græsslåmaskine rundt på
området.
Denne maskine er sat op af Kommunen og slår græs på alle hverdage, både morgen og
aften.
Den køre dog ikke i weekenden og skulle nogle af jer blive nysgerrig og ville undersøge
maskinen eller hvis i finder den kørt fast, så lad maskinen være da den sender
automatisk advarsel til Kommunen.
Kommunen har helt styr på maskinen, hvor den er og hvad den laver.

Ikke afsluttet sager

Nye sager
Udstyr.

Jytte Jensen

11. april 2020

Formand

Dato for godkendelse
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