
                                                                                          
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

mandag den 21. jan. 2008, 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. nov. 2007 
 Godkendtes. 
  
 
2. Status på regnskab 
 Klubbens beholdning udgør 93.692 kr. pr. 21.1.2008. 
 
 Birthe havde udarbejdet årsregnskabet for 2007 der blev drøftet og derefter 
 underskrevet af bestyrelsen. 
 
 Det blev drøftet, om bestyrelsen skulle indfri restgælden i klubhuset på 16.000 kr.
 Birthe kontakter Nordea med henblik på indløsning af restgælden og evt. an-
 bringelse af noget af kapitalen til en højere rente.  
 
 
3. Generalforsamling den 18. feb. 2008 

Bestyrelsen blev enige om at fastholde det nuværende medlemskontingent på 150 
kr. Det blev desuden aftalt at drøfte trænerkontingentet på det 1. bestyrelsesmøde 
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efter generalforsamlingen. 
 
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. 
 
 

4. Indkøb af nye klubbluser-/trøjer 
Susanne orienterede om, at det vil koste fra 30-50 kr. at få broderet logo på nye 
klubtrøjer-/bluser, som er af en rigtig god kvalitet. 
 
1 t-shirt m/logo vil komme til at koste fra 75-100 kr. 

 1 polobluse fra 100-125 kr. 
1 sweet shirt fra 150-200 kr. 
 
Susanne fik nogle af klubbens bluser med hjem for at vise, hvordan logoet ser ud på 
bluserne. 
 
 

5. Annonce i Sorø Avis den 23.1.08 
Hlif orienterede om at annoncen var indrykket i Sorø avis 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 tilmelding, kan stadigvæk kontakte Julie telefonisk. Tider 
står i annoncen. 

 
 
6. Abonnement på ”Hund & Træning” til trænere og aspiranter. 
 Birthe orienterede om, at det havde været meget omstændeligt at komme i kontakt 

med Hund & Træning, men at det var lykkedes. Det var blevet oplyst, at vi skulle 
have rabat, når vi købte så mange, men der ventes stadig på et endeligt svar fra 
Hund & Træning.  
 
 

7. Leje af klubhuset til familiefester. 
Bestyrelsen er enige om, at klubhuset godt kan udlånes til familiefester til klubbens 
medlemmer, men at der må tages stilling fra gang til gang, idet det er en forudsæt-
ning, at der ikke foregår andre aktiviteter i klubben samtidig. 
 
 

8. Arrangementer i 2008 
 
24. & 25. maj:  malerdage 
21. juni: klubmesterskab 
23. august: sommerfest 
7. december: julegåtur 
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9. Ønsker om nyanskaffelser 
 
Ønsket om ny termokande m/pumpe og elkedel er foretaget. 
 
Ny støvsuger er ligeledes anskaffet. 
 
Anskaffelse af 2 ekstra slalom med 12 pinde til agility blev drøftet. Det blev 
besluttet at indkøbe 1 slalom – oplyst pris 1.670 kr., og ansøge Sorø kommune om 
den anden slalom samt 1 sæt nr. skilte til banen. Ole undersøger hvad et sæt nr. 
skilte koster, så vi kan oplyse den rigtige pris til Sorø komune. 
 
Klubben har også behov for et nyt ”hjul”. Pris undersøges, hvorefter vi evt. vil 
ansøge Nordea om hjulet. 
 
 

10. Ønske om ”selvtræning” i Rally lydighed. 
 
Den 13. jan. 08 modtog bestyrelsen en mail fra Marianne og Bent Blom Larsen (de 
træner i øjeblikket i Sorø Hundevenner på agilityhold, på hvalpehold og på rally-
holdet) om at få lov at lave selvtræning i samme tidsrum søndag formiddag dvs. fra 
9.30 og 2 timer frem. 
 
Svaret til Marianne og Bent lyder således: 
 
Bestyrelsen har her til aften besluttet følgende, gældende for de næste 10 
træningssøndage: 
Det er OK, at I selvtræner, på den betingelse, at andre medlemmer af Sorø 
Hundevenner må benytte samme bane til selvtræning i rally lydighed, i samme tidsrum. 
 
Vi håber, at vi på denne måde kan imødekomme behovet for rally træning de næste 10 
træningsgange. 

 
 
11. Eventuelt 

 
a) Certifikatudstilling 17.5.2008 
Birthe orienterede om, at hun havde modtaget en henvendelse fra Erik Ussing om at 
låne pladsen til afholdelse af certifikatudstilling for Border Collie den 17. maj 2008 
i tidsrummet 10-15. De ville prøve at søge DKK om lov til at afholde en officiel 
Rally prøve samme dag, hvor klubbens medlemmer kunne deltage. 
 
Bestyrelsen syntes, det var en rigtig god ide. 
 
 

12. Næste møde 
Næste møde aftales efter generalforsamlingen, når den nye bestyrelse konstituerer 
sig. 
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Punkter til næste møde: 
 
Status på regnskab 
Indkøb af nye klubbluser/-trøjer 
Trænerkontingent 
Ansøgning til Sorø kommune om indkøb af nr. skilte og slalom 
Tilbygning 
Påskønnelse af afgående bestyrelsesmedlemmer 
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