
                                                                                          
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

onsdag den 14.januar 2009, 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 
 2. Suppleant Ole Laugesen 
                      
 
Referent: Susanne (med hjælp fra Hlif) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra den 26.november 2008 
 Godkendtes med følgende bemærkninger: 
 
Ad. Pkt. 4. Birthe ønsker ,at få referatet oplæst efter mødet. 
 
Ad. pkt.11 Kenneth havde fået den opfattelse, at påskønnelsen til trænerne også gjaldt  
                  aspiranterne Den øvrige bestyrelse var ikke enige i den opfattelse. På trods af  
                  dette har aspiranterne også fået deres påskønnelse. 
  
 
2. Status på regnskab 
 Klubbens beholdning udgør 93.698,75 kr. den 14.januar 2009 
   
 
3. Generalforsamling. 
              Generalforsamlingen afholdes den 18.februar 2009 kl. 19.00   
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4. Stemmesedler. 
              Kenneth har lavet udkast til stemmesedler 

 
 

  
5. Stikord.  
              Kenneth fik forskellige stikord til formandens beretning. Susanne kontakter Lis, 

Leif og Poul for en vinderliste, for rally, lydihed og agility. 
 
 
6. Datoer for arrangementer. 
 Drøftes på trænermøde og næste bestyrelsesmøde 
               
 
 
7. Emner til suppleanter. 
 Punktet blev drøftet under punkt 3. 
 
 
8. Opfølgning af trænermotivation 2008 
              Påskønnelsen blev modtaget med glæde. 
 
   
9.           Information fra sponsorudvalget. 

        Finn orienterede om, hvordan det var gået salget af Olivers produkter. 
              
 
10.        Lys på banen-igen 
             Kenneth har ikke hørt noget fra kommunen og rykker for svar 
 
 
11.        Eventuelt. 
 
             a) Finn har søgt fra Tuborg-fonden, om tilskud til opførelse af pergolaen. 
      

b) Byggeri af pergola er godkendt af kommunen. 
 
c) Kenneth har talt med SEASNVE, som siger at vi skal vente med at låse el-

prisen jfr. kontrakt 
 

d) Kenneth laver prisopslag og bestillingslister samt hjemmesideformular på klub-
bluser 

 
e) Klubben udleverer trænertøj, men vedligeholder det ikke. 

 
f) Kenneth køber 10 borde, og et antal kegler. 
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Punkter til næste møde: 
 

              Godkendelse af referat·  
              Status på regnskab  

Revision af vedtægter · 
 
  

 
 
  


