
                                                                                          
 
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

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

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

1. suppleant Charlotte Persson 
2. suppleant Ole Laugesen 

 
Afbud fra: næstformand Claus Brauer 
 
Referent: Hlif 
 
 
1a) Konstituering af den nyvalgte bestyrelse 
 Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamlingens afslutning den 
 19. feb. 2007. 
 
1 b) Godkendelse af referatet fra den 22. jan. 2007 
 Godkendtes. 
 
2. Status på regnskab 
 Klubben beholdning udgør 70.227 kr. pr. 19.3.2007. 
 Revisoren havde udarbejdet nogle bemærkninger til årsregnskabet, som Birthe 
 læste op. Der var ikke noget alarmerende. 
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3. Sponsorstøtte (retningslinier) 
 Det blev aftalt, at Charlotte tager initiativ til at sammenkalde sponsorudvalget 
 (Charlotte, Poul og Kristina) til møde med henblik på at få udarbejdet retningslinier 
 for modtagelse af sponsorstøtte, der kan forelægges bestyrelsen i mødet den 16. 
 april 2007. 
 
 Julie har talt med Poulom, at der i forbindelse med indkøb af nye agility-
 forhindringer kan sættes et reklameskilt på forhindringen, der oplyser, hvem 
 sponsoren er. 
 
 Birthe orienterede om, at hun den 22.2. har ansøgt Sorø kommune om en 
 mur/viadukt til klubben pris 4.200 kr. Svar afventes. 
 
 
 
4. Status på varmepumpe 

Julie orienterede om, at Kenneth har fået tilbud på en varmepumpe til ca.4.000-
5.000 kr., det er uden montering. Julie har sagt til Kenneth, at han gerne må arbejde 
videre med projektet. 
 
Forinden vi tager beslutning om en varmepumpe, vil Birthe tale med Kristina’s 
Kenneth med hensyn til at forsøge med et tænd-/sluk-ur i første omgang. 
 
 

5. Status på container 
Julie orienterede om, at Claus vil få besked i morgen den 20.3 om AGJ kan skaffe 
os en container. 
 
 

6. Ny træningsperiodes start mandag den 23.4. og torsdag den 26.4.07 
Annonce i Sorø Avis i uge 15 (11.4.) 
Ag begynder medtages i annoncen. Opstilling af bane og opvarmning kl. 17.30 skal 
stå i annoncen. 
 
 

7. Status på førstehjælpskursus 29.3.07 
Alle der har ansøgt om førstehjælpskursus er blevet optaget (ca. 7 deltagere). 
 
 

8. Malerdage den 2. og 3. juni 2007 
Følgende er foreløbigt blevet aftalt: 
Julie organiserer og uddelegerer hvem, der skal lave hvad. 
Birthe og Mogens indkøber mad og drikkevarer. 
De projekter, der er på banen er: 
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* male samtlige redskaber 
* nyt nedløbsrør + beslag 
* rejse hegnet ind mod SFO + pæle. 
* slå græs samt alm. oprydning og rengøring 
* afrimning af fryser 
* port laves 
* hylder i rengøringsrum opsættes 
 
Ved næste bestyrelsesmøde aftales det, hvad der skal indkøbes af materialer og 
værktøj. 
 
Birthe orienterede endvidere om, at hun har kontaktet Sorø kommune 
(ejendomscentret)  med henblik på af få ordnet indkørslen ind til klubhuset med 
grus og sten, da det er et værre ælte at færdes i, og det er deres opgave. 
 
 

9. Eventuelt 
Julie orienterede kort fra trænermødet den 18.3.07, herunder blev 
aspirantuddannelsen drøftet. 
 
Aspirantuddannelsen 
For at få mere styr på aspirantuddannelse blev Kim valgt til aspirantansvarlig, så 
har aspiranterne også en, de kan henvende sig til. Det blev også i den forbindelse 
fastslået, at alle tilmeldinger til kurser skal underskrives af formanden inden 
tilmelding foretages. 
 
Aktivitetsudvalget 
Charlotte efterlyste hvilke forventninger man havde til aktivitetsudvalget (Ole, 
Dorthe, Charlotte og Ina). 
Der var et ønske om at få genoplivet orienteringsløbene. Derudover blev Charlotte 
bedt om at udarbejde et oplæg til hvilke aktiviteter, der kunne laves i årets løb. 
 
 

10. Næste møde 
Næste møde blev aftalt til den 16.4.07, kl. 19.00 i klubhuset. 
 
 

Punkter til næste møde: 
 
Status på SSP 
Evaluering af agilitykursus 
Sponsorstøtte (retningslinier) 
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