
Referat af til 
Sorø Hundevenner� s bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 15. april 2010 kl. 18:00 
i klubhuset 

Tilstede: Kenneth Sterup, Peter Petersen, Bent Blom Larsen, Susanne Ekelund, Charlotte Bøgvad, 
Kristina Lauegesen og Heidi Nielsen

1. Godkendelse af referat fra den 13. januar 2010 
Godkendt

2. Status på regnskab 
Bent sender regnskab tundt på .pdf fil, så hvis der er nogen bemærkninger sendes de til Kenneth. 
Bent vil fremover benytte foreningsprogram. 
Der bliver stillet foreslag oom at anskaffe en bærbar PC til kasseren. Når først foreningsprogrammet 
er oppe og køre genovervejes dette. Men umiddelbart en god idé

3. Trænerbetaling for suppleanter i bestyrelsen 
Det er under tidligerer betstyrelser blevet besluttet at supleanter ikke betaler træningskontigent, men 
kun årskontigent

4. Kompensation til dem som ikke har, kunne træne grundet vejrlig 
Der har været 50% af gangen hvor der ikke har kunnet været trænet agility. Bestyrelsen blev enige 
om følgende: Der kompenseres med 100,- for 1. hund og 50 for hver af de efterfølgende hunde til 
agility. Der blev trænet rally og lydighed så disse kompenseres ikke.

5. Vi har aspiranter som snart er uddannet trænere ! 
Kenneth laver diplomer/beviser til de nye træner. Per og Henrik er begge ved at være færdige.
Gave til nyuddannede træner → erindringspræmie → hvad skal det være? Bøger - andet 
hunderelateret. Kristina/Kenneth laver en løsning som vendes med alle. Der dispenseres fra reglerne 
omkring beløbene.

6. Mulig ny træner på vej !
Åge Lindstrøm - LP instruktør. Han går med i øjeblikket for at se om det er noget for ham.

7. Uddannelsesønsker 
Bent og Marianne har sendt ansøgning om dækning af "ugekursus i Kolding" Det er et DGI kursus.
Flemming har sendt ind på handlingskursus i SBH for Per, Leif og ham selv. Dette er også et DGI 
kursus
Jette har været på tricks kursus hos DAF københavn. Også et DGI kursus
Alle tre kurser godkendes.
Klubben støtter med penge til broen svarende til prisen for en personbil

8. Friturelugt i klubhuset 
Tages med under pkt. 9

9. Idéoplæg �  � køkkenet laves til Café�  
Kenneth laver et forslag til Café i køkkenområde. Peter tilbyder at hjælpe til med at kigge på 
tegninger. I den forbindelse ses der på en løsning af problemet med friturelugt



10. Er der nyt om lys på banen ?
Ja. Susanne har talt med Lene Wagner som oplyser at kommunen har godkendt ansøgningen. 
Kenneth søger yderligere oplysninger.

11. Datoer for arrangementer 

a. Arbejdsweekend 
 8/9 maj. Kenneth laver afkrydsningliste. Henrik taler med agilityfolk om at finde en dag hvor 

agilityredskaberne kan vedligeholdes. Selvfølgelig sørger klubben for mad.
b. Jubilæum 
19.06.10 Der er også planlagt klubmesterskab den dag! Arrangements og klubemesterudvalg 

koordinerer! 
Planer for jubilæet ser lovende ud og udvalget opfordres til at fortsætte

c. Andet 
28.08.10 Sommerfest

12. Eventuelt 
Der blev snakket vedrørende hegn ~ Det skal kigges nærmerer efter og det undersøges hvad der skal 
gøres, og hvem der reelt har ansvaret ( os, kommunen, genbrugspladsen). Kristina undersøger 
nærmere.

Kristina roser hjemmesiden. Kenneth beder om at hvis vi finder fejl at vi så sender besked til ham.

Sus holder kontakten til avisen → sekretæren sørger for besked

13. Næste møde 
 16.06.2010 kl 1830 i klubhuset


