
                                                                                          
 
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

mandag den 26. nov. 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 referat fra den 26. sep. 2007 
 Godkendtes. 
  
 
2. Status på regnskab 
 Klubbens beholdning udgør 106.682 kr. pr. 26.11.2007. 
 
 
3. Fastsættelse af dato for generalforsamling i feb. 2008 

Datoen for generalforsamlingens afholdelse blev fastsat til den 18. feb. 2008. 
 
I den forbindelse blev det drøftet, hvem bestyrelsen vil foreslå som afløsere for 
formanden og sekretæren, der er på valg, og som ikke ønsker at fortsætte. Ligeledes 
ønsker næstformanden, der ikke er på valg at stoppe. Suppleanterne, der er på valg 
hvert år, vil gerne fortsætte. 
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4. Indkøb af nye klubbluser-/trøjer 
Susanne undersøger hvad det koster at få broderet logo på nye klubbluser-/trøjer. I 
næste møde vil vi prøve at finde ud af, hvor mange bluser vi skal anskaffe og hvad 
det vil koste, og om man efterfølgende kan bestille ”X” antal til samme pris, samt 
finde en leverandør. 
 
 

5. Bestyrelse- og trænersammenkomst den 7.12.07 i klubhuset. 
De sidste detaljer blev gennemgået, festudvalget har styr på sagerne. Maden er 
bestilt på Benløse Kro,der bringer det ud til klubhuset kl. 18.00. 
 
 

6. Annonce i Sorø Avis den 23.1.08 
Annoncen indrykkes den 23.1.08  med samme ordlyd som i okt. 07., dvs.. der vil 
blive henvist til online tilmelding. Dem, der ikke har mulighed for online tilmeld-
ing, kan stadigvæk kontakte Julie telefonisk. Tider står i annoncen. 

 
 
7. Abonnement på ”Hund & Træning” til trænere og aspiranter. 
 Birthe undersøger, om Hund & Træning kan/vil sende en samlet regning Sorø 

Hundevenner, så alle blade bliver betalt under èt, men at bladet ”Hund & Træning” 
sendes direkte til den pågældende træner/aspirant. 

 
 
8. Eventuelt 

 
a) Frivillige hjælpere til landsstævnet 
Birthe orienterede om, at hun havde modtaget en henvendelse fra DGI om at stille 
frivillige hjælpere til landsstævnet. 
 
b) Ny støvsuger 
Det er ikke ret længe siden vi indkøbte en ny støvsuger, som efter kort tid måtte 
erstattes. Nu kan den heller ikke mere, så der var enighed om at anskaffe en mere 
robust støvsuger. 
 
c) Varmepumpe 
Charlotte vil bede Kenneth undersøge mulighederne med hensyn til at installere en 
varmepumpe i klubhuset. 
 
 
d) Ubudne gæster 
Claus har den 24.11.07 til Slagelse Politi anmeldt om indbrud og hærværk i 
klubhuset. Indbruddet er formentlig sket om fredagen den 23.11.07. Sorø 
Hundevenner har ellers været forskånet for hærværk og ødelæggelser i det sidste 
års tid, så vi håber det er en enlig svale. Skolen er informeret om hændelsen. 
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9. Næste møde 
Næste møde blev aftalt til den 21.1.08, kl. 19.00 i klubhuset. 
 
 

Punkter til næste møde: 
 
Status på regnskab 
Indkøb af nye klubbluser/-trøjer 
Generalforsamling feb. 2008 

 
  

 
 
  

U:\Soroehundevenner\Web\Nyt til hjemmesiden\Referat fra bestyrelsesmoede 26-11-07.doc 


