
 

                                                                                          
 
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

mandag den 22. jan. 2007, kl. 19:00 
i klublokalet 

 
 
Deltagere:  
 Formand Julie Schwartz 
 Næstformand Claus Brauer 
 Kasserer Birthe Rafsted 
 Sekretær Hlif Israelsen 
 1. suppleant Charlotte Persson 
 2. suppleant Ole Laugesen 
 
Afbud fra:  Menigt medlem Susanne Frederiksen 
   
 
Referent: Hlif 
 
 
1. Godkendelse af referat fra den 6. nov. 2006 

 

Godkendtes. 
Ad. pkt. 10: Julie orienterede i den forbindelse om, at Kenneth nu har fået alt materiale 
vedr. SH’s hjemmeside overført. 
 
 

2. Status på regnskab 
 

Klubbens beholdning udgør 65.749 kr. pr. 22.1.07. 
 
 

3. Generalforsamling den 19. feb. 2007 
 

Det foreliggende udkast til dagsorden blev tilrettet. Pkt. 5 udgår, og det blev vedtaget, 

U:\Soroehundevenner\Web\Nyt til hjemmesiden\Referat fra bestyrelsesmøde 22.1.07.doc 



at udover en kritisk revisor skal der også vælges en revisorsuppleant. Der skal heller 
ikke pt.vælges en repræsentant til DGI. 
 
Bestyrelsen fastlagde ligeledes datoer for følgende aktiviteter: 
Malerdage den 2. + 3. juni 2007 
Klubmesterskab den 10.6 2007 og 
Sommerfest den 25. aug. 2007 
 
 

4. Status på indkøb af container 
 

Claus orienterede om, at han ikke i øjeblikket har mulighed for at få en container, 
derimod kan Mikael måske skaffe en container. Claus taler med Mikael om hvilke 
muligheder han har og størrelsen, da det helst skal være en stor container. Da SH har 
akut behov for en container til alle agilityredskaberne m.v., vil det i yderste 
konsekvens blive nødvendigt at indkøbe en ny container. 
 
 

5. Status på ansøgning af mur/viadukt til agility. Har vi fået svar fra Nordea? 
 

Birthe orienterede om, at Nordea/bankrådet har givet afslag på vores ansøgning om en 
mur/viadukt. Bestyrelsen drøftede om vi så skulle købe den her og nu, men det blev 
besluttet, at vente til efter generalforsamlingen i feb. Claus var ikke enig i denne 
beslutning, idet han ønskede, at den blev indkøbt nu. 
 
 

6. Madordning i forbindelse med trænermøder, der afholdes på søndage efter den 
almindelige træning. 
 

Det er selvfølgelig i orden, at de får noget mad. De kan riste toast eller indkøbe pizza 
samt tage drikkevarer, de skal blot skrive på en seddel, hvad de har taget, så der kan 
være orden i regnskabet. 
 
 

7. Eventuelt 
 

a) Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling 
Det blev aftalt, at referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling fremtidig lægges 
ud på SH’s hjemmeside samt oplyse om at tidligere referater befinder sig i et ringbind i 
kassererlokalet, hvor de er tilgængelige, hvis der er medlemmer, der skulle være 
interesseret i at læse dem. 
 
b) Codan Forsikring/hærværk 
Birthe orienterede om, at Codan efter at have besigtiget skaderne efter det sidste hærværk lige 
før jul, har accepteret vores opgørelse over hærværksskader, og har forhøjet erstatningsbe-
løbet. Det kan SH kun være godt tilfreds med. 
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c) Hærværk 
Julie har i forbindelse med det seneste hærværk igen sendt en mail til Henrik Madsen, 
Pedersborg Skole den 20.12.06, der har stor forståelse for vores frustationer over 
konstant at få vores ting ødelagt. Han vil bede de ansvarlige gårdvagter om at sørge for 
at informere elever og lærere. Han foreslog også, at vi kontakter juniorklubben, som 
holder til i det gamle fritidshjem, som er vores nabo. Det blev aftalt at Claus ringer til 
Bo Mouritzen, som foruden klubberne har med SSP-arbejdet at gøre, og fortæller ham 
om vores problemer. 
 
d) 2-dages agility handlingskursus for Sorø Hundevenner 
Poul har fremsendt et oplæg til Julie fra de instruktører der står for det 2-dages agility 
handlingskursus for Sorø Hundevenner. Da DGI giver et stort tilskud, vil det kun 
komme til at koste 50 kr. pr. deltager. Tidspunkt for afholdelse af kurset bliver mandag 
den 9. april og fredag den 4. maj 2007. 
 
Der arbejdes på at gentage kurset igen i sep./okt. 2007. 
 
e) Sorø Sportsråd 
Birthe får en masse materiale tilsendt fra Sorø Sportsråd, hvad hun er rimelig træt af. 
Julie er SH’s kontaktperson til Sorø Sportsråd og kontakter dem, så de kun sender 
materiale til hende. 
 
f) Førstehjælpskursus 
På trænermødet den 7. jan. 2007 blev der orienteret om, at der afholdes et første-
hjælpskursus i Høng Hallen (DGI arrangement) den 29. marts 2007 fra kl. 19-22. Alle 
de trænere, der ikke har et førstehjælpskursus bedes møde den dag og gennemføre 
kurset. 
 
g) Sporkursus i Tommerup 
Julie orienterede om, at hun og Lis er interesseret i at deltage i et sporkursus i 
Tommerup. Nærmere herom senere. 
 
 

8. Næste møde 
Næste møde er aftales efter generalforsamlingen, når den nye bestyrelse er 
konstitueret.  
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