
                                                                                          
 
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

onsdag den 5. aug. 2009, kl. 18:00 
i klublokalet, Kongevejen 11, Pedersborg 

 
 
Deltagere: 
 formand Kenneth Sterup 
 næstformand Finn Friis 
 kasserer Birthe Rafsted 
 menigt medlem Hlif Israelsen 
 1. suppleant Kristina Laugesen 
 
Afbud fra:   
 2. suppleant Charlotte Bøgvad 
 
Referent: Hlif  
 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 10. juni 2009 

 

Godkendtes. 
 

2. Status på regnskab 
 

Klubbens beholdning udgør 83.649 kr. pr. 5.8.09 
 
 

3. Status på Oliver’s regnskab 
 

Finn orienterede om, at regnskabet ved salg af Oliver’s produkter viser, at der står 
8.374 kr. i klubbens favør pr. 5.8.09. 
 
Finn orienterede samtidig om, at SHV stopper med at forhandle produkterne som følge 
af, at arbejdet er meget tids-/og arbejdskrævende. 
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4. Evaluering af klubmesterskabet den 27. juni 2009 
 
Flemming, Kristina og Ina stod for dagens arrangement, og der var enighed om, at det 
havde været en meget vellykket dag. De blev af bestyrelsen opfordret til at stå for 
arrangementet til næste år. 

 

5. Ny træner til LP-holdet 
 

Erik har tilbudt at undervise på LP-holdet, hvilket vi er glade for,  da Mikael har ønsket 
at holde en velfortjent pause. 

 
 
6. Hvor går Sorø Hundevenner hen? 

 

Birthe orienterede om, at der i 2008 var 88 betalende elever, men at dette antal var gået 
ned til 69 elever i 2009. Opgørelsen er lavet for 1. halvår at 2008 og 2009. 
 

 Kenneth fortalte, at det kan skyldes, at der ikke sælges så mange hvalpe i øjeblikket, og 
at SHV ikke har annonceret i Sorø Avis de sidste par gange. De nye hold, der starter 
den 10. og 13. august, har der været mange tilmeldinger og henvendelser til. Status på 
elevtal tages op i næste bestyrelsesmøde, hvor vi kan se om det går op eller ned. 

 
 
7. Revision af vedtægter 
 

Udsat til næste møde. 
 
 
8.  Honorering af tømrer 

 
Kristina og Hlif er gået i tænkeboks. 
 

 
9. Stor-legedag søndag den 23. aug. 09 

 

Udsat 
 

 
10. Ny arbejdsweekend 29.8.09 (aftalt på trænermødet den 8.7.09) 

 
Da vi ikke nåede at få malet alle agilityredskaberne i den 1. arbejdsweekend, 
besluttede trænerne på deres trænermøde at gå i kast med det inden sommerfesten om 
eftermiddagen. 

 
 

11. Sommerfesten den 29.8 09 
 
Kenneth og Charlotte står for grillmad m.v. til sommerfesten, og til at hjælpe til i baren 
og andet forfaldende i forbindelse med maden har Kenneths bror og svigerinde også 
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lovet at deltage. 
 
Kenneth udarbejder et opslag om tidspunkt og tilmelding til sommerfesten, der kan 
uddeles på holdene. 
 
Pris: 100,00 kr. for voksne og 50,00 kr. for børn. Drikkevarer kan købes. 
 

 
12. Eventuelt 
 

a) Motivation og inspiration af trænere 
For at trænerne kan få ny motivation og inspiration, blev det bl.a. foreslået at besøge 
DcH i Jyderup (Danmarks Civile Hundeførerforening) for at se hvordan de træner 
lydighed; de vil eventuelt også gerne besøge SHV for at se på vores agilitytræning,  
 
samt evt. at få Joanne herud og træne vores trænere,  
 
endelig er der også en mulighed for at få noget hyrdetræning i en weekend hos en 
adfærdsterapeut (Henning). 
 
Disse forslag medtages til næste trænermøde så de kan drøfte og udvælge, hvilke af 
ovennævnte muligheder de foretrækker. 
 
b) 1. hjælpskursus 
Kristina forhørte sig om det var muligt at få et 1. hjælpskursus. Det blev aftalt, at Hlif 
undersøger, hvornår det sidste 1. hjælpskursus blev afholdt. 
 
(Referat fra bestyrelsesmødet den 22.1.07 under eventuelt) 
På trænermødet den 7. jan. 2007 blev der orienteret om, at der afholdes et 
førstehjælpskursus i Høng Hallen (DGI arrangement) den 29. marts 2007 fra kl 19-
22. Alle de trænere, der ikke har et førstehjælpskursus bedes møde den dag og 
gennemføre kurset. 
 
(Referat fra bestyrelsesmødet den 19.3.07 pkt. 7) 
Status på førstehjælpskursus 29.3.07. 
Alle, der har ansøgt om førstehjælpskursus er blevet optaget (7 deltagere). 
 
Dette pkt. skal ligeledes drøftes på næste trænermøde. 
 
c) Hvornår gå SHV over til weekendtræning 
For at kunne orientere medlemmerne i god tid, vil det være dejligt, hvis trænerne 
hurtigt kan udmelde datoer for, hvornår vi skifter over til weekendtræning. 
 
d) Hegnet omkring pergolaen. 
Der er enighed om at hegnet, der vender ud mod træningsbanen skal afkortes med ca. 
20 cm, så man kan se ud, når man sidder inde i pergolaen. 
 
 
e) Stopper  som bestyrelsesmedlem 
Hlif orienterede om, at hun stopper som bestyrelsesmedlem omkring den 15. nov. 09, 
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13.  Næste Møde 
 

   Næste møde blev aftalt til onsdag den 30. sep. 2009, kl. 18.00 i klubhuset. Hlif køber 
 mad 
 
 
 

Punkter til næste møde: 
 
 Godkendelse af referat 
 Status på regnskab 

Revision af vedtægter 
 Status på elevtal 
 Julegåtur den 29.11.09 
 Julearrangement for bestyrelse, trænere og træneraspiranter den 4.12.09 

 Næste møde 
     


