
                                                                                          
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

onsdag den 5. mar. 2008, kl. 19:00 
i klublokalet, Kongevejen 11, Pedersborg 

 
 
 
Deltagere: 
 formand Kenneth Sterup 
 næstformand Finn Friis 
 kasserer Birthe Rafsted 
 menigt medlem Hlif Israelsen 

1. suppleant Lena Bau 
 2. suppleant Ole Laugesen 
 
Afbud: sekretær Susanne Frederiksen 
 
Referent: Hlif 
 
 

1. Konstituering af den nyvalgte bestyrelsen 
 
Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamlingens afslutning den 
18.2.2008. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra den 21. jan. 2008 
 
Godkendtes 
 
 

3. Status på regnskab 
 
Klubbens beholdning udgør pr. 5.3.2008 i alt 95.682 kr.  
I bestyrelsesmødet den 21.1.08 blev det besluttet at indsætte en del klubbens 
beholdning på to konti, således at vi kunne få nogle flere renter, samt tillige indfri 
restgælden hos DGI på 16.000 kr. i klubhuset. 
 
Birthe oplyste, at restgælden på de 16.000 kr. er indfriet, samt at der er oprette 2 
konti i Nordea: 
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1) Forretningskonto u kredit. Her er indsat 45.682 kr., der kan hæves på og til den 
almindelige rente. 
2) Pluskonto Fri: Her er indsat 50.000 kr. Såfremt vi ikke trækker af de 50.000 kr. 
tilskrives der 4% i rente = 2.000 kr. om året. 
 
Den nye formand spurgte om hvorfor SHV anvendte Nordea, hvilket kassereren ikke 
kunne besvare men oplyse, at Sorø Hundevenner har benyttet Nordea siden den hed 
Unibank. 
 
 

4. Indkøb af nye klubbluser/-trøjer 
 
Udsat til næste møde. 
 
 

5. Trænerkontingent (træningskontingent) 
 
Det nuværende kontingent for 10 gange træning på 250 kr. fastholdes, da der ikke ses 
at være grundlag for at hæve det. 
 
 

6. Ansøgning til Sorø Kommune om indkøb af nr. skilte og slalom: 
 
Birthe orienterede om, at hun har søgt Sorø kommune om et nyt ”hjul” til agility i 
stedet for nr. skilte og slalom. 
 
Poul bedes om at indkøbe 1 slalom og Kenneth undersøger med hensyn til om Sorø 
Hundevenner selv kan fremstille nr. skilte. 
 
OBS: Fremtidige ønsker til nye agilityredskaber skal sendes til formanden, der 
samler ønskerne sammen. Formanden drøfter herefter ønskerne med Ole for at få 
afklaret, hvor relevante ønskerne er. 
 
 

7. Tilbygning 
 
Udsættes til efter sommerferien (aug./sep. 08) 
 
 

8. Påskønnelse af afgående bestyrelsesmedlemmer m.m. 
 
Den 6. juni 2006 havde SHV ”Gaver i særlige anledninger” på dagsordnen. 
Den daværende næstformand havde udarbejdet følgende: 
”Gave-princip” 
”A) Sorø Hundevenner giver gaver til medlemmer, der gør eller har gjort en særlig 
stor indsats til gavn for klubben. Gaver gives: 
 - som tak for særlig indsats eller 
 - ved særlige personlige lejligheder som f. eks. en rund fødselsdag eller 
 - i en situation med personlig ulykke, hvor gaven kan virke opmuntrende. 
 
B) Gaver gives kun til trænere, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer, der påtager 
sig frivillige opgaver i og ved klubhuset samt klubarrangemeneter. 
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C) Det er bestyrelsen, som beslutter gavetildelingen, og gavestørrelsen kan maks. 
Udgøre 250 kr.”. 
 
Der var enighed i bestyrelsen om at ovennævnte ”Gave-pricip” var dækkende. 
 
 

9. Forslag fremkommet på generalforsamlingen under eventuelt om forhøjelse af 
træningskontingent, så der kan fås gratis sodavand. 
 
SHV serverer gratis kaffe, te og kakao til hundefolket, så der fremkom derfor et 
ønske om også at kunne få gratis sodavand, evt. forhøje træningskontingentet for at 
dække udgiften. 
 
Under pkt. 5 blev træningskontingent drøftet, og bestyrelsen mente ikke, der var 
grundlag for en forhøjelse. Bestyrelsen syntes køkkenet fungerer godt, nu hvor der 
både er en i køkkenet om lørdagen og søndagen, så der er ikke nogen grund til at 
ændre på forholdene på nuværende tidspunkt. 
 
 

10. Udarbejde officielle stemmesedler til næste generalforsamling. 
 
Tages op i sidste bestyrelsesmøde inden næste generalforsamling i 2009. 
 
 

11. Tilskud fra Sorø kommunes udviklingspulje 
 
Lena udarbejder udkast til ansøgning til Stiftelsen Sorø Akademi for at høre om de 
har et areal SHV kan få stillet til rådighed til en hundeskov. 
 
 

12. Eventuelt 
 

a) Hund & Træning 
Kenneth orienterede om, at Leif og Mikael ikke har modtaget bladet. Birthe 
undersøger det. 
 
b) Referat fra generalforsamlingen 18.2.08 
Eva Gøtke har gjort opmærksom på, at hun er af den opfattelse, at pkt. 6b ”valg af 
næstformand” var refereret, så det kunne opfattes forkert, så hun ville derfor gerne 
have foretaget en tilføjelse til referatet. Det er imidlertid ikke muligt at tilføje noget 
til det underskrevne referat, men bestyrelsen har valgt at lave tilføjelsen her: 
”Bent havde betalt, men det var så sent, at det ikke var nået at blive 
registreret, og at Bent desværre ikke havde sin kvittering med.” 
 
c) Den officielle forkortelse for Sorø Hundevenner er: SHV 
 
d) DGI’s årsmøde 
 Ole orienterede om at DGI afholder årsmøde den 26.3.08. 
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e) Olivers hundefoder 
Finn orienterede om, at det ville være muligt at få en fra Olivers hundefoder til at 
komme og præsentere produkterne for medlemmerne. Finn fik grønt lys til at 
undersøge mulighederne. 
 
f) Sponsorudvalg 
Finn vil forsøge at genoplive sponsorudvalget. 
 
g) Malerdage den 24. & 25 maj 2008 
Da der er andre arrangementer, der kolliderer med ovennævnte datoer flyttes  
malerdagene til den:17. & 18.maj 2008. 
 
h) Kørselsgodtgørelse 
Vil blive sat på dagsordnen til næste bestyrelsesmøde den 30.4.08. 
 
i) Tilskud til kursus 
På næste bestyrelsesmøde skal der udstikkes retningslinier for hvor mange kurser 
man kan deltage i med tilskud. 
 
j) Indvielse af Sorø hallerne 
Kenneth & Susanne deltager som repræsentanter for SHV. 
 
 

Næste møde 
Afholdes den 30. april 2008, kl. 19.00 i klublokalet. 
 
  

 
 

Punkter til næste møde: 
 
Status på regnskab 
Indkøb af nye klubbluser/-trøjer 
Kørselsgodtgørelse 
Retningslinier for tilskud til kurser 

 
Tilbygning (udsat til aug./sep. mødet) 
Udarbejde officielle stemmesedler til næste generalforsamling (best.m. i jan. 2009) 

 
  

 
 
  


