
                                                                                          
 
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

onsdag den 30. sep. 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 
 1. suppleant Kristina Laugesen  
 2. suppleant Charlotte Bøgvad 
 
Referent: Hlif  
 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. aug. 2009 

 

Godkendtes,  
dog med bemærkning til pkt. 4 ”Evaluering af klubmesterskabet den 27. juni 2009”, at 
Berit og Martin også havde del i æren for det vellykkede arrangement 
 

2. Status på regnskab 
 

Klubbens beholdning udgør pr. 30.9.09.113.680 kr. 
 
 

3. Status på elevtal 
 

Birthe orienterede om, at der pr.30.9.09 er 80 betalende elever, og at der på samme 
tidspunkt i 2008 var 70 betalende elever. Konklusionen må vel være, at det er 
nogenlunde stabilt. 
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4. Sekretærposten 
 

Efter en lille pause overtager Susanne igen arbejdet med at udarbejde dagsordner og 
tage referat fra bestyrelsesmøderne med bistand fra Charlotte i det omfang, der er brug 
for det. 
 
Hlif forbliver som medlem af bestyrelsen indtil generalforsamlingen i feb. 2010. 
 
 

5. Sponsorudvalgets projekter 
 

Finn orienterede om, at han har taget kontakt til nogle forretningsdrivende i Sorø, for at 
høre, om de eventuelt kunne tænke sig at være sponsor for Sorø Hundevenner. 
Følgende er blevet kontaktet:  
 
Nordea er muligvis interesseret i at sponsorere vores pergola eller en del af den, har 
bedt os om at sende en ansøgning. 
 
Lysen Biler A/S og Kæledyrenes Butik, der muligvis er interesseret i at sætte skilte op 
på pergolaens rækværk. Finn arbejder videre med sagen. 
 
Klubbens medlemmer må også gerne oplyse, hvis de har kendskab til eventuelle 
sponsoremner. 
 
Det blev endvidere vedtaget, at få sat er par skilte op, der oplyser om, at her holder 
Sorø Hundevenner til, Kenneth kontakter et firma og bestiller 2 skilte med logo på i 
størrelsen 68 x 45 cm. 
 
Finn taler med Anker for at få fastsat et tidspunkt, hvor pergolaen kan blive 
færdiggjort. 
 

 
 
6. Evaluering af sommerfesten den 29. aug. 2009 

 

Tilmelding til sommerfesten var god, 39 deltagere, som hyggede sig med dejlig 
grillmad, store dejlige bøffer og revelsben, der var så møre, at det næsten kunne spises 
uden gebis samt salatbar og bagekartofler til. 
 
Anker, vores tømrer, der stod for opførelse af pergolaen, fik ved samme lejlighed 
overrakt en stor kurv fyldt med mange dejlige sager til en god aften sammen med 
familien. 
 
 

7. Julegåtur den 29. nov. 2009 
 

Birthe taler med Berit om arrangementet i forbindelse med julegåturen den 29. nov. 
2009. 
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8. Revision af vedtægter 
 

Udsat til næste møde. 
 
 
9.  Julearrangement for bestyrelse, trænere og træneraspiranter den 4. dec. 2009 

 
Det blev vedtaget at holde julearrangementet i klubhuset i lighed med de tidligere år. 
 
Tilmelding til ovennævnte festlighed er den 15. nov. 2009. 
 
Mogens og Birthe køber ind, hvad der skal bruges. 
 
Kristina og Charlotte tager sig af aftenens praktiske opgaver. 
 
Hlif indhenter tilbud på menuer. 
 
 

 
10. Eventuelt 
 

a) Hærværk 
Kenneth tager en snak med Flemming for at finde ud af, hvordan vi griber sagen an. 
 

b) Lugt fra kloakken 
Kenneth undersøger, hvordan vi får fjernet den dårlige lugt, der formentlig stammer 
fra det toilet, der blev annulleret. 
 

c) Opstilling af lysmaster 
Kenneth har indsendt en ansøgning til Stenlille kommune (Sorø kommune) om 
tilladelse til at opstille lysmaster på parkeringspladsen. 
 
Pris på forbrug af lysmaster er også vigtigt. 
 

d) Nyt trænertøj 
Det er 3 år siden klubben investerede i nyt trænertøj og siden da, er der kommet en 
del nye trænere til, hvorfor det er aktuelt at anskaffe trænertøj til dem, men da der 
siden vi sidst indkøbte trænertøj er kommet et større udvalg på markedet, har 
Charlotte og Finn påtaget sig opgaven med at se på sagen. 
 
 
 

11. Næste møde 
 

Næste møde afholdes den 25. nov. 2009, kl. 18.00. Kristina sørger for forplejning. 
 
 

Tillægsdagsorden 
Ønsker fra trænermødet den 24. sep. 2009 
 

U:\Soroehundevenner\Referater\Bestyrelse\Referat fra bestyrelsesmoede 30-09-09.doc 



U:\Soroehundevenner\Referater\Bestyrelse\Referat fra bestyrelsesmoede 30-09-09.doc 

12. Indkøb af redskaber 
 
i. Vippen er defekt – skal udskiftes  OK 
ii. Holder til tunneler (3 stk) ca. 600 kr. pr. stk. OK 
iii. Skinner til spring (20 stk)  OK 
iv. Felter    OK 
v. Nye/flere hulahopringe15 stk.  OK  (Birthe undersøger hvad 
           de koster i Gørlev legetøj) 
Desuden skal der anskaffes 8 kegler og et nyt nedriveligt hjul. Kenneth sørger for at 
indkøbe ovennævnte redskaber med undtagelse af hulahopringene. 
 
Kristina køber liner og 2 karabinhager. 
   
 
 
Punkter til næste møde: 
 
 Godkendelse af referat 
 Status på regnskab 

Revision af vedtægter 
 Anvendelse af sponsorpenge 
 Julearrangement for bestyrelse, trænere og træneraspiranter den 4.12.09 

 Næste møde 
     


