
                                                                                          
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

onsdag den 30. apr. 2008, kl. 19:00 
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 
 
Fraværende: 2. suppleant Ole Laugesen 

  
 
Referent: Hlif 

 
 
1. Godkendelse af referat fra den 5. mar. 2008 

 
Godkendtes 
 
 

2. Status på regnskab 
 
Klubbens beholdning udgør pr. 30.4.2008 i alt 101.608 kr., der fordeler sig således: 
 
1) Forretningskonto u kredit. Her er indsat 51.608 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. 
 
 

3. Olivers hundefoder 
 
Finn, næstformanden, orienterede om, at der er etableret et sponsorudvalg bestående 
af Finn Friis og Kristina Lauge Laugesen, der pt. undersøger hvilke muligheder SHV 
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har for at tilbyde medlemmerne Olivers hundefoder til en fordelagtig pris. Finn 
kontakter Olivers hundefoder for at høre om muligheder og erfaringer. 
 
 

4. Indkøb af nye klubbluser/-trøjer 
 
Susanne medbragte en prøve på SHV’s broderede logo på en T-shirt.  
 
Bestyrelsen godkendte logoet, og Susanne undersøger, hvilke farver bluserne kan 
leveres i. Det blev foreslået at have 4 forskellige farver at vælge imellem. Herudover 
må vi også have nogle prøver, for at se størrelsen på bluserne, så medlemmerne kan 
prøve dem inden de bestiller. 
 
 

5. Kørselsgodtgørelse 
 
Kørselsgodtgørelse bliver ikke tilgodeset af SHV, da det er frivilligt 
foreningsarbejde. 

 
 
6. Retningslinier for tilskud til kurser 

 
Retningslinier for deltagelse i kurser: 
Inden et kursus søges,  skal det godkendes af formanden, hvorefter kassereren 
underrettes af formanden. 
 
SHV vil primært søge DGI’s kurser. 
 
Andre kurser vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde. 
 
Man vil maksimalt kunne få 1/3 af kursusprisen dækket af SHV (DGI støtter med 
ca. 2/3 af kursusudgiften). 
 
 

7. Eventuelt 
 

a) Sommertræning for børn 
Ole Ring, Sorø Sportsråd, har henvendt sig til SHV for at høre om klubben ville 
prøve at lave hundetræning for børn i sommerferien. Projektet støttes med omkring 
160 kr. i timen.  
 
Kenneth orienterede om, at Berit samt Lis har sagt ja til at tage 2 dage henholdsvis 
den 30. juni og den 7. juli. 
 
b) Hundeskov 
Etablering af en hundeskov i Sorø sættes i bero, idet SHV har fået afslag på 
ansøgningen fra Sorø kommunes udviklingspulje, men der vil være mulighed for at 
søge igen til september. 
 
 
c) Overrækkelse af sportspriser 
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Det blev aftalt, at Kenneth og Finn deltager som repræsentanter for SHV i Sorø 
Sportsråds prisoverrækkelse den 15. maj 2008. 
 
 
d) Indkøb af nyt Hjul til agility 
Ole Laugesen vil blive bedt om at indkøbe et nyt hjul til agility 
 
 

Næste møde 
Afholdes den 6. aug. 2008, kl. 19.00 i klublokalet. 
 
  

 
 

Punkter til næste møde: 
 
Status på regnskab 
Indkøb af nye klubbluser/-trøjer 
Ansøgning til Sorø kommunes udviklingspulje 
Tilbygning (udsat til aug./sep. mødet) 
Udarbejde officielle stemmesedler til næste generalforsamling (best.m. i jan. 2009) 

 
  

 
 
  


