
                                                                                          
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

mandag d. 26.november. 2008, kl. 18:00 
i klublokalet, Kongevejen 11, Pedersborg 

 
 
 
Deltagere: 
 formand Kenneth Sterup 
 næstformand Finn Friis 
 kasserer Birthe Rafsted 
 sekretær Susanne Frederiksen 
 menigt medlem Hlif Israelsen 
  
Afbud:        1. suppleant Lena Bau 
                     2. suppleant Ole Laugesen  
Referent: Susanne (med hjælp fra Hlif) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra den 29.september 2008 
 Godkendtes. 
  
 
2. Status på regnskab 
 Klubbens beholdning udgør 99.315,52 kr. pr. 26.11.2008 
   
 
3. Status på støbning af gulv. 
              Gulvet er støbt færdigt..   
               
                
4. Udformning af mødereferater 
              Birthe havde lavet et oplæg til retningsliner for mødereferater. Bestyrelsen 

godkendte det, og ønsker det fremlagt på næste trænermøde. 
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5. Julefrokost.  
              Mogens har sørget for indkøb af duge, drikkevarer osv. Hlif har bestilt maden. Vi 

håber på en hyggelig aften. 
  
 
 
6. Status avisannonce. 
 Sættes på næste bestyrelsesmøde efter trænermødet. 
               
 
 
7. Pergola. 
 Tegninger er sendt til kommunen, og vi afventer svar fra Sorø kommune. 
 
 
8. Lys på banen.  
              Leif har fået tilbudt 1000 w lamper og master. Kenneth undersøger hos kommunen, 

om vi kan få tilladelse til at stille dem op. 
 
9.           Træneraspirant. 
               Bestyrelsen byder Per Jensen velkommen som træneraspirant, på lydighedssiden. 
 
 
10.          Kursus ” Bliv en bedre formidler” 

        Kenneth deltager på dette kursus. 
  
 
11.          Eventuelt. 

a) Lena har meddelt, at på grund af ændrede arbejdsforhold, ikke har mulighed for at være 
suppleant mere. Vi takker Lena for det arbejde, Lena har lavet for bestyrelsen. 

b) Birthe orienterede om et tilbud fra SEAS NVE, ang. Besparelse på el-priser. Kenneth 
undersøger hos SEAS NVE. 

 
 
12.           Motivation af trænere. 
                Bestyrelsen har besluttet i år, at påskønne trænerne med en check på 400,00 kr. 
 
 
13.           Næste møde. 
                Næste møde bliver onsdag den 14.januar 2009 
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Punkter til næste møde: 
 

              Godkendelse af referat·  
              Status på regnskab  

Udarbejde officielle stemmesedler til næste generalforsamling 
Generalforsamling 

              Stikord til beretning 
              Klub- og stævnetrøjer 
 
  

 
 
  


