
                                                                                          
 
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

onsdag den 10. juni 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:   
 sekretær Susanne Frederiksen 
 2. suppleant Charlotte Bøgvad 
 
Referent: Hlif  
 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. april 2009 

 

Godkendtes (mødet blev i sidste øjeblik flyttet fra den 15. til 22.4.) 
 
2. Status på regnskab 

 

Klubbens beholdning udgør 96.305 kr. pr. 10.6.09 
 
Kassereren orienterede om, at klubben har modtaget 4.534 kr. i medlemstilskud fra Sorø 
kommune. 

 
3. Status på klubmesterskab den 27. juni 2009 

 
Kristina orienterede om, at indbydelse til klubmesterskab vil blive uddelt på holdene i 
næste uge 
 
Præmier til vinderne i klubmesterskabet blev drøftet, og der var enighed om at vinderne 
kunne få overrakt en af de nye klubtrøjer samt en pokal. 
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4. Evaluering af arbejdsweekend den 16. og 17. maj 2009 (samt 2. og 3. maj) 

 

Kenneth kom med en status på, hvad vi havde nået af de planlagte aktiviteter. Der var 
ligeledes enighed om at planlægningen skal være bedre til næste år. 
 
For at få lavet agilityredskaberne færdig samt pergolaen ønsker bestyrelsen at se om der 
kan stables en arbejdsweekend mere på benene i sommer/efterår. 

 
5. Opdatering af hjemmesiden 

 

Kenneth orienterede om, at hjemmesiden er opdateret. Hvis man ikke kan se de sidste 
nyheder skal man trykke på F5 for at opdatere (dette gælder for MS iE). 
Der skal på hjemmesiden under Birthes telefon nummer anføres at dette nummer ikke er 
til brug for trænings/hunde spørgsmål. 

 
6. Revision af vedtægter 

 

Udsat til næste møde. 
 
7. Trænere 

 

Kristina orienterede om, at trænerne p.t. har brug for ny motivation og inspiration. 
Kenneth informerer : 

a. Mikael undersøger om han kan finde nogle informationer og priser på f.eks. 
kurser/foredrag i forbindelse med Ulveparker, noget der kan give trænerne ny 
inspiration og motivation. 

b. Trænerne ønsker vider bygning på klikkerkurset. 
 

8. Honorering af hjælpetrænere 
 

Det blev drøftet, hvordan vi kunne honorere de hjælpetrænere, der går ind og hjælper i 
de situationer, hvor der er forfald af de faste trænere. 
 
Bestyrelsen har vedtaget, at hjælpetrænere fremover skal honoreres således, at de kun 
skal betale halvt træningskontinget pr. hund, der trænes med. 
 
Det blev endvidere vedtaget, at hjælpetrænere og suppleanter, der har betalt for hele året, 
skal have reguleret/tilbagebetalt det for meget betalte træningkontingent. 
 
Birthe udarbejder en beregning. 

 
9. Honorering af tømrer 

 

Udsat. 
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10. Eventuelt 

 
a) Sommerferie i SHV 
Der herskede nogen usikkerhed om hvornår sidste dag for træning af lydighed og agility 
var inden vi holdt sommerferie. 
 
Bestyrelsen nåede frem til at sidste træningsdag for lydighed er den 6.7.09 og agility 
den (9.7.09) efterfølgende rettet til den 2. april 2009 
 
Opstart af ny periode i aug. vil blive fastlagt på trænermødet midt i juni. 
 
b) Sommerfesten 29.8.2009 
Kenneth undersøger med henblik på at lave grillmad 

 
11. Næste møde 

 
Næste møde blev aftalt til onsdag den 5. august 2009, kl. 18.00 i klubhuset. 
 
 
 
Punkter til næste møde: 
 
 Godkendelse af referat 
 Status på regnskab 

Revision af vedtægter 
 Honorering af tømrer 
 Ny arbejdsweekend 
 Sommerfest 29.8.08 

 Næste møde 
     


