
                                                                                          
 
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

onsdag den 23. maj 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 16. april 2007 
 Godkendtes. 
  
 
2. Status på regnskab 
 Klubbens beholdning udgør 82.011 kr. pr. 23.5.2007. 
 
 
3. Sponsorstøtte (retningslinier) 
 Charlotte orienterede om, at sponsorudvalget havde holdt møde, men at de ikke var 
 kommet videre. Bestyrelsen bad dem om at undersøge - bl.a. i DGI - om der skulle 
 findes nogle kontrakter/retningslinier for sponsorstøtte vi kunne anvende. Desuden 
 ville Poul kontakte Hillerød Hundevenner for at høre om deres erfaring med 
 sponsorstøtte. Kristina ville kontakte en rideklub for at høre om deres erfaringer, 
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 og  hvordan man håndterede det i praksis.  Bestyrelsen håber/forventer, at sponsor-
 udvalget kan fremlægge nogle forslag til næste bestyrelsesmøde den 30.7.07. 
 
 
4. Status på container 

Claus orienterede om, at han havde haft kontakt med A.P. Møller i Århus angående 
køb af en container og at prisen alt inkl. var 18.750 kr. 
En af vores medlemmer, Henrik Petersen, har oplyst, at han kan leveres en 
container til 16.000 kr. 
Birthe orienterede om, at hun havde talt med en lokal vognmand, der ville se efter 
en container enten en på 12 m (40 fod) eller 2 på 6 m til en rimelig pris. 
I bestyrelsesmødet den 16.4.07 drøftede vi nedenstående tilbud på containere fra 
AGJ og Dancontainer: 
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. inkl. levering. 
 
Bestyrelsen vedtog at sætte anskaffelse af en container i bero til foråret 2008. Da 
klubhuset ikke har været udsat for hærværk på det seneste, kan vi håbe på, at vores 
henvendelse til skolen og SSP har hjulpet. Samtidig vil vi prøve at få ryddet op for 
at skaffe mere plads til agilityredskaberne. 
 
 

5. Evaluering af agilitykursus (2. del afholdt den 4.5.07) 
Julie orienterede om, at 2. del af kurset var meget bedre en 1. del, idet det var bedre 
struktureret. Det har nok også været en fordel, at instruktørerne kendte kursus-
deltagerne fra 1. del af kurset. 
 
Det overvejes på nuværende tidspunkt, at gentage kurset på samme vilkår til næste 
forår april/maj. Det planlagte kursus i efteråret gennemføres derfor ikke. 
 
 

6. Repræsentation fra Sorø Hundevenner i DGI 
Da Poul har trukket sig, som SH’s repræsentant i DGI, efter aftale med Julie, må vi 
afvente til der holdes møde i efteråret 2007, og så møde op for at se om vi kan få 
valgt en ny repræsentant ind i udvalget. 
 
 

7. Status på ansøgning til Sorø kommune om en mur/viadukt 
Birthe orienterede om, at hun telefonisk havde fået oplyst, at ansøgningen på 4.500 
kr. var imødekommet. Birthe kontakter Poul og beder ham bestille viadukten, så vi 
kan have den til malerdagene.  
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8. Malerdage den 2. og 3. juni 2007 
Birthe sendte oversigten med tilmeldte til malerdagene rundt, og man kunne 
konstatere, det stort set er de samme, der var skrevet på som tidligere år. Det er lidt 
svært at motivere de nye medlemmer til at deltage. 
 
 

9. Eventuelt 
a) Klubmesterskab 10.6.07 
Julie orienterede om at Kristina, Ina, Poul og hende selv vil stå for arrangementet af 
klubmesterskabet. 
Indskrivning foregår på selve dagen dvs. at indskrivning starter kl. 9.00 og stævnet  
kl. 10.00. 
Klubmesterskabet vil forløbe efter samme koncept som sidste år. 
Ole sørger for plader til præmierne. 
 
 
b) SH’s brochurer 
Julie orienterede om, at der er dyrlæger  - bl.a. fra Vetterslev-Høm Dyreklinik og 
en dyrelægeklinik i Dianalund, der har henvendt sig for at få flere brochurer om 
Sorø Hundevenner og dens aktiviteter. Der er også blevet spurgt, om der var 
mulighed for at få en repræsentant fra klubben ud og fortælle om klubben og dens 
aktiviteter. 
 
Julie vil undersøge, om Tua har mulighed for at trykke nogle nye brochurer, da der 
ikke er ret mange tilbage. 
 
 
c) Annonce i Sorø Avis 
Annonce indrykkes i Sorø Avis den 1.9.07 med samme indhold som den sidste 
annonce (se referat fra trænermødet den 13.5.07). 
 
 

10. Næste møde 
Næste møde blev aftalt til den 30.7.07, kl. 19.00 i klubhuset. 
 
 

Punkter til næste møde: 
 
Status på regnskab 
Sponsorstøtte 

 Evaluering af malerdagene den 2. og 3. juni 2007 
 Sommerfest den 1.9.07 
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