
                                                                                          
 
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

onsdag den 26. sep. 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 
 

Afbud fra:  næstformand Claus Brauer 
 
 
Referent: Hlif 
 
 
1. Godkendelse af referatet fra den 30. juli 2007 
 Godkendtes. 
  
 
2. Status på regnskab 
 Klubbens beholdning udgør 95.347 kr. pr. 26.9.2007. 
 
 
3. Sponsorstøtte (retningslinier) 
 Efter flere forgæves forsøg er det ikke lykkedes for det nedsatte sponsorudvalg at få 
 udarbejdet nogle retningslinier bestyrelsen kunne arbejde videre med. Bestyrelsen 
 besluttede derfor at nedlægge sponsorudvalget og ikke foretage yderligere i denne 
 sag. 
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4. Evaluering af sommerfest den 1.9.07 
Der var enighed i bestyrelsen om at det var en rigtig god sommerfest, der var en 
god stemning og den forløb rigtig godt. 

 
 Men - for der er et men, da det de sidste 3 år har været Birthe og Mogens, der har 

taget det største slæb før, under og efter sommerfesten, hvilket de ikke vil blive ved 
med, blev man enige om, at der i forbindelse med generalforsamlingen skal 
overvejes at nedsætte et egentlig sommerfestudvalg, der har ansvaret for indkøb 
tilrettelæggelse m.v., såfremt sommerfesterne skal fortsætte. 

 
Budgettet for sommerfesten 2007 udviser et underskud på 1.764 kr., der 
fremkommer således: 
 Udgifter 7.017 kr. 
 Indtægter 5.253 kr. 
 Underskud 1.764 kr. 
 
Dette underskud skyldes for en stor del, at der ikke blev betalt for alt det øl og 
sodavand, der blev drukket. Derfor skal det kraftigt overvejes, at sætte 
kuvertprisen op, så der ikke skal holdes regnskab med, hvad der bliver drukket.  
 
 

5. Planlægning af bestyrelse- og trænersammenkomst i dec. 
Datoen for bestyrelse- og trænersammenkomsten i 2007 blev fastsat til den 7. dec., 
kl. 18.30 i klubhuset. 

 
 Mogens laver en invitation om julearrangementet og udsender den på mail til 

bestyrelse, trænere og træneraspiranter, så de kan reservere dagen. 
 
Der var enighed om, at vi skulle have en buffet. Hlif undersøger mulighederne og 
sørger for at bestille maden, når menuen er besluttet. 
 
 

6. Den årlige jule-gåtur den 1. dec. 2007 
Claus er primus motor i dette arrangement, så han udarbejder et opslag om turen, så 
det hurtigt kan komme på hjemmesiden. 
 
 

7. Annonce i Sorø Avis i uge 41, 10.10.07 
I den annonce, der indrykkes den 10.10. vil der blive henvist til online tilmelding. 
Dem, der ikke har mulighed for online tilmelding, kan stadigvæk kontakte Julie 
telefonisk. Tider står i annoncen. 

 
 
8. Eventuelt 

Generel orientering. 
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9. Næste møde 
Næste møde blev aftalt til den 26.11.07, kl. 19.00 i klubhuset. 
 
 

Punkter til næste møde: 
 
Status på regnskab 
Indkøb af nye klubbluser/-trøjer 
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