
                                                                                          
 
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

mandag den 30. juli 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 
 

Fraværende: 2.suppleant Ole Laugesen 
 
Referent: Hlif 
 
 
1. Godkendelse af referatet fra den 23. maj 2007 
 Godkendtes, dog med den bemærkning til pkt. 7, at beløbet rettelig skal være 
 4.200 kr. og ikke 4.500 kr. som skrevet i referatet. 
  
 
2. Status på regnskab 
 Klubbens beholdning udgør 74.127 kr. pr. 30.7.2007. 
 
 
3. Sponsorstøtte (retningslinier) 
 Charlotte orienterede om, at det ikke har været muligt at finde et tidspunkt, hvor 
 sponsorudvalget har kunnet mødes, så det blev aftalt, at Julie kontakter Poul og 
 Kristina for at finde ud af, hvordan vi kommer videre med projektet. 
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4. Sommerfest den 1.9.07 

I forbindelse med evalueringen af sommerfesten i 2006 blev følgende besluttet: 
Beslutningen om at bestille maden udefra(Benløse Kro) var rigtig vellykket, og det 
overvejes at gøre det samme igen til næste år. I den forbindelse skal det overvejes, om 
ikke deltagerbetalingen skal hæves, således at alt er inkluderet, så der ikke skal holdes 
regnskab med drikkevarer.” Det kom derfor som en overraskelse for nogen i 
bestyrelsen, at der var blevet bestilt gris til sommerfesten. 
 
I forbindelse med evaluering af dette års sommerfest skal det besluttes, hvad vi gør 
til næste år. 
 
Det blev aftalt, at bestyrelse, trænere og aktivitetsudvalg mødes ved 14.30 tiden. 
 
Charlotte bager kage til kaffen samt taler med Kenneth med hensyn til musik. 
 
Aktivitetsudvalget står for underholdning af forskellig art. Julie og Claus har også 
hver for sig et par overraskelser i ærmet. 
 
Priser for drikkevarer klarer Birthe og Mogens. 
 
 

5. Kørepenge til stævner.  
Det blev besluttet, at trænere kan søge klubben om kørepenge til instruktørkurser. 
Hvis kurset foregår vest for Sjælland kan der tillige ydes bro-/færgepenge. Kurser 
skal altid godkendes af formand og kasserer inden tilmelding. Hvad man herudover 
deltager i, må være for egen regning. 
 
 

6. Evaluering af malerdagene den 2. og 3. juni 2007. 
Der var rigtig mange som havde tilbudt at give en hånd med, der kom 25 om 
lørdagen og 14 om søndagen, så vi måtte takke nej til nogen af dem, der havde 
tilbudt deres hjælp. Der blev til gengæld lavet mere, end vi havde planlagt, så det 
var rigtig godt. 
 
Birthe havde udarbejdet en oversigt over, hvad der var blevet brugt af materialer. 
Udgiften til materialer samt diverse andre udgifter bl.a. til forplejning af alle de 
fremmødte beløb sig til ca. 6.000 kr. Det skal bemærkes, at maling og pensler til 
bl.a. agilityredskaberne blev leveret af Sjønne uden beregning i lighed med alle 
tidligere år, så Julie og Birthe havde derfor i fællesskab besluttet, at Sjønne 
fremover ikke skal betale for træning. 
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7. Eventuelt 
a) Evaluering af klubmesterskab 10.6.07 
Dagen for klubmesterskabet startede med dejligt vejr (næsten for varmt) og forløb  
gnidningsløst. Det blev konstateret, at det var en god ide med indskrivning på selve 
dagen, så det fortsætter vi med fremover. 
 
 
b) Parkering 
Julie orienterede om, at parkeringpladsen vil blive forbeholdt til bestyrelse, trænere, 
aspiranter og de hundefører, der har flere hunde med i bilerne. De øvrige må 
benytte parkeringspladsen på vejen ved Genbrugsstationen. Julie vil orientere om 
det, når folk ringer og tilmelder sig samt sætte skilte op, der viser vej. 
 
 
c) Juletur 1.12.07 
Claus tilbød at stå for arrangementet af juleturen den 1.12.07, kl. 10.00. 

 
 

8. Næste møde 
Næste møde blev aftalt til den 26.9.07, kl. 19.00 i klubhuset. 
 
 

Punkter til næste møde: 
 
Status på regnskab 
Sponsorstøtte 

 Planlægning af bestyrelse- og trænersammenkomst i dec. 
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