
                                                                                          
 
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

mandag den 16. april 2007, kl. 19:00 
i klublokalet, Kongevejen 11, Pedersborg 

 
 
 
Deltagere: 
 formand Julie Schwartz 
 næstformand Claus Brauer 
 kasserer Birthe Rafsted 
 sekretær Hlif Israelsen 
 menigt medlem Susanne Frederiksen 

1. suppleant Charlotte Persson 
2. suppleant Ole Laugesen 

 
Referent: Hlif 
 
 
1. Godkendelse af referatet fra den 19. marts 2007 
 Godkendtes med følgende bemærkninger: 
 ad pkt. 4) Status på varmepumpe: Birthe havde modtaget et overslag på 
 varmestyring/tvangsstyring på 1.050 fra Kristinas’s Kenneth. Bestyrelsen vedtog at 
 tage imod tilbuddet fra Kenneth, der har tilbudt at montere det uden beregning. 
 
 ad pkt.6) Annonce i Sorø Avis: Næste gang der indrykkes annonce i Sorø Avis, 
 skal det præciseres, at der kun er telefontid i den uge annoncen er i Avisen. 
 
 ad pkt 7) Status på førstehjælpskursus den 29.3.07: Claus orienterede om, at det 
 havde været et godt kursus. Der var 14 deltagere, hvoraf de 6 var fra Sorø 
 Hundevenner. 
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2. Status på regnskab 
 Klubben beholdning udgør 62.875 kr. pr. 16.4.2007. 
 
 
3. Sponsorstøtte (retningslinier) 
 Charlotte orienterede om, at hun havde haft kontakt med de andre i sponsor-
 udvalget, og at de havde aftalt mødes èn af de førstkommende tirsdage. De havde 
 ikke nået at fået udarbejdet nogle retningslinier, men det blev aftalt, at der vil 
 foreligge et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Omfanget og håndtering af sponsorer 
 blev drøftet, og sponsorudvalget blev rådet til at tage kontakt til nogen rideklubber 
 eller hundeskoler m.v. for at finde ud af, hvordan de håndterede sponsorer.  
 
 
4. Status på container 

Claus orienterede om, at AGJ kan levere en container, men prisen er 24.000 kr. 
Der har også været kontakt til firmaet Dancontainer, der kan levere en 40 fods 
container til 18.625 kr. incl. levering. 
 
Bestyrelsen vedtog at undersøge andre muligheder, f.eks. Den Blå Avis eller 
kontakte Mærsk for at se om, der kan findes en billigere løsning. 
 
 

5. Evaluering af agilitykursus 
Julie orienterede om, at der var kommet en del positive tilbagemeldinger på første 
del af agilitykurset, der afholdtes den 9. april med 3 instruktører fra DGI (anden del 
afholdes den 4. maj). Kurset startede kl. 8.00 og sluttede kl. 17.30 så det var en lang 
dag med mange trætte hundeførere og hunde. Da DGI yder et meget højt tilskud til 
kurset er egenbetalingen var 50 kr. 
 
 

6. Status på SSP 
Claus orienterede om, at har talt med SSP Bo Mouritsen den 8.2.07 som ville 
forelægge sagen for junior-klubben, der benytter arealet ved siden af, der støder op 
til sportspladsen. Henvendelsen har tilsyneladende hjulpet, idet der ikke har været 
nogen uheldige episoder siden. 
 
 

7. Status på ansøgning til Sorø kommune om en mur/viadukt. 
Birthe orienterede om, at der ikke kan forventes svar fra Sorø kommune før i maj 
måned, da ansøgningsfristen udløber sidst i april. 
 
 

8. Malerdage den 2. og 3. juni 2007 
Den vedlagte oversigt over arbejdsopgaver blev gennemgået og det blev foreløbigt 
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aftalt hvem, der tager sig af indkøb m.v. Oversigten ajourføres og sendes ud 
sammen med referatet. 
 
 

9. Eventuelt 
a) Sporkursus i Tommerup 
Julie orienterede om at sporkurset i Tommerup afholdes den 25. og 26. august 07, 
dvs. at det falder sammen med SH’s sommerfest, det blev derfor besluttet, at flytte 
sommerfesten til lørdag den 1. september. 
 
b) Klubmesterskab den 10.6.07 
Der blev gjort opmærksom på, at SH’s klubmesterskab den 10.6. falder sammen 
med Dyreskuet i Roskilde 
 
 
c) Hundeføreweekend i Høve 
Julie orienterede om, at der afholdes hundeføreweekend i Høve den 6. og 7. okt. 
2007.  
 
d) Udlån af klubhuset 
Julie orienterede om, at i lighed med sidste år har hun sagt ja til at fodboldskolen 
kan låne klubhuset i uge 28 og 29. 
 
 

10. Næste møde 
Næste møde blev aftalt til den 23.5.07, kl. 19.00 i klubhuset. 
 
 

Punkter til næste møde: 
 
Status på regnskab 
Evaluering af agilitykursus (2. del) 
Sponsorstøtte (retningslinier) 

 Malerdage den 2. og 3. juni 2007 
 Ansøgning Sorø kommune 

Status på container 
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