
Referat
af

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde

Onsdag den 16.juni 2010, kl. 18.30 – 21.00
i klubhuset

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

1. Godkendelse af referat fra mødet den 14.april 2010

Nyt referat fremsendes til Kenneth, med rettelser. Kristina spørger til regnskabet, der 
svares at Bent har haft stort arbejdspres.

2. Status på  regnskab

Bank + Kasse = 138.286,37. Overskud for de første 5,5 mdr: 27.826,04.

Der forventes dog at blive brugt en del penge henover året

3. Kursus godkendelser (Se Erik Ussings mail)

Katja, Bent, Per og Erik: Alle 4 bevilges adfærd og håndterings- samt basiskursus

4. Rengøring af klubhuset

Heidi foretager rengøring. Bestyrelsen løser honoreringsproblem. Ikrafttrædende uge 25

5. Køkkenet (personale, ombygning)

Kim og Pia har fået natarbejde, og ønsker derfor ikke at fortsætte i køkkenet. Kenneth 
modtager kassen og sørger for indkøb således at alt er klart. Kenneth og Lotte overtager 
indtil videre. Vi overvejer et opslag til køkkenet efeter afløser/medhjælper. Der overvejes 
sunde alternativer; forslag er velkomne

6. Sommerfest/Klubmesteskab

Klubmesterskab -> nærmere tilgår

Sommerfest -> nærmere tilgår

De 2 udvalg skal koordinerer således at dagen hænger sammen



7. Arbejdsweekend

Hvad gør vi for at skaffe flere medlemmer til arbejdsweekenden? Ude i god tid og sørge for 
sedler til uddeling.

Det forsøges at skaffe medlemmer til d. 28/6 om aftenen til små opgaver ( oprydning o.l) 

Kristina står for kontakten til genbrugspladsen, som sørger for at hegnet er i orden ( inden 
for mulighedernes rammer)

8. Trænertøj

Der indsamles tilbud på trænertøj. Forskellige fabrikanter overvejes, også mulighederne for 
reklame overvejes. Der sættes ingen pris pt

9. Lys på banen o.a

Der afholdes møde med kommunen ang. lys, renovation, og græsslåning. Kenneth skal 
bruge yderligerer data på lamperne.  Der er først mulighed for møde i august. Skal vi have 
en skraldespand mere eller større, mulighed for ugetømning

10. Jubilæum

Annoncen har været i avisen og der er blevet reklameret på hjemmesiden. Det er vigtigt at 
dagen glider gnidningsfrit. Der er inviteret omkringliggende klubber samt klubber i DGI 
vestsjælland

11. Børneattest

Børneattest skal laves. CB står for udskrift. ( er sat i værk)

12. Status på agilityredskaber

Gamle vippe kasseres ~ sælges v. lodtrækning, ny indkøbes

Der anskaffes nye dele til balancen således at den kan fungerer optimalt. 

Ny slalom indkøbes

KS snakker med Henrik ang. hvad balancen kræver

13. Eventuelt

Der aftales med Bent ang. møde i forbindelse med opstart. Der bestilles girokort til 
supplement. Bent laver en "netbank guide til medlemmer"

Computer til kasseren ~ Bent kigger tilbud.

Næste møde: 6/8 kl 1830 - 2100

(på bestyrelsesmødet blev d. 11/8 aftalt, men er efterfølgende flyttet)


