
                                                                                          
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

onsdag den 22.april 2009, kl. 18:00 
i klublokalet, Kongevejen 11, Pedersborg 

 
 
 
Deltagere: 
 formand Kenneth Sterup 
 kasserer Birthe Rafsted 
 sekretær Susanne Frederiksen 
 menigt medlem Hlif Israelsen 
 1.suppleant Kristina Laugesen 
                    2.suppleant Charlotte Bøgvad 
 
Ikke til stede: næstformand Finn Friis     
               
Deltager fra aktivitetsudvalget: Charlotte Persson og Berit Løren, der var afbud fra Julie Schwartz 
og Berit deltog i stedet. 
 
Referent: Susanne 
 
 
 
1. Orientering fra aktivitetsudvalget. 
             
               Aktivitetsudvalget orienterede om følgende arrangementer: 
               Klubmesterskab lørdag den 27. juni 2009 
               Store-legedag. søndag den 23.august 2009 
               Sommerfest lørdag den 29. august kl.17:00 
               Natløb/bytur fredag den 2.oktober 2009 kl. 20:00   
               Julegåtur søndag den 29.november 2009-04-25 
 
                Det blev foreslået, at julefrokosten for trænere, aspiranter og bestyrelse, bliver  
                fredag den 4.december 2009 
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2. Godkendelse af referat.                                       
              Godkendt 
 
3. Status på regnskab 
 Klubbens beholdning udgør 103.902,54 kr. den 22.april 2009 
              Birthe kontakter Nordea, angående underskrifter til kontoen. 
                

4. Arbejdsweekend den 16-17.maj. 
        Følgende ting skal laves: 

              Sikring af varmepumpe 
              Sikring af luger 
              Sikring af hegn 
              Der skal nyt stof på posen 
              Forhindringer vaskes, males og repareres.(De nye spring grundes inden denne 

weekend) 
              Sand på kontaktforhindringerne. 
              Rengøring 
              ”Opgang” støbes til bagporten 
 
              Der skal kigges på træværket på væggene. 
              Det er planlagt, at pergolaen opføres den 2-3.maj. Birthe/Mogens udfærdiger 

opslag og tilmeldingsliste til weekenden. Birthe bestiller sand, knæpude og stofpose 
hos KS byg. 

 
  
5. Orientering fra sponsorudvalget.. 
              Kristina orienterede om Oliver 
              . 
6.            Pergolaen ”Hvordan griber vi sagen an” 
               Kenneth taler med Finn om projekt plan. 
 
7.            Revision af vedtægter. 
               Forslag til vedtægtsændringer, indsamles og vil løbende blive behandlet i 

bestyrelsen, med henblik for senere fremlæggelse på generalforsamlingen. 
 
8. Eventuelt. 
 
 a) Der er kommet afslag fra Sorø Kommune, på ansøgningen om borde. 
              
              b) Kenneth tager til Borgmesteren, til Byrådets lederpris for 2009 samt Sorø 

Sportsråds Idrætsudøverspris for 2008, til præmieoverrækkelse.. 
 
              c) Kenneth fortalte igen om proceduren for træner-kurser. 
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              d) Kenneth har intet hørt fra kommunen ang. tilladelse til lys på banen, men har 
dog fået en bekræftelse på modtagelse af ansøgnings-mailen. 

 
              e) Der er kommet en forespørgsel fra Jane og Koikerklubben, om at holde en 

agility-dag, med trænere fra SHV, og en fra Borderklubben om et arrangement med 
dogdancing. 

 
     

9.    Næste møde. 
 
              Næste bestyrelsesmøde bliver den onsdag den 10.juni 2009 kl. 18.00 
 
 
                
 
               
               

 
 
Punkter til næste møde: 

 
              Godkendelse af referat·  
              Status på regnskab  

Revision af vedtægter 
              Honorering af hjælpetrænere 
 Honorering af tømrer 
              Næste møde 
  


