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Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde  
 

Torsdag den 4. august 2011, kl. 18:00 
i klublokalet, Kongevejen 11, Pedersborg 

 

 

 

Deltagere:  Kenneth Sterup,  

Flemming Hansen,  

Susanne Ekelund,  

Heidi Nielsen 

Kristina Laugesen 

  
Afbud Peter Petersen 

Referent: Charlotte Bøgvad 
 

 

1. Godkendelse af referat fra den 04.08.2011 

 Ok  

  

 2. Status på regnskab 

 ca. 73.000  

   

3. Evaluering af os selv / tilbagemelding fra kursister (SE) 

Der drøftes muligheder for evalueringsskema. Disse skal være neutrale. CB fremskaffer 

evalueringsskema. Det prøves i førstkommende periode 

   

4. Eriks LP hold (FH) 

 Eriks hold flyttes til tirsdage. KS melder til Erik og opdaterer hjemmeside 
  

5. LP1  / Letøvet hold 
 Kristina: LP trænerstab efterser navngivning. Der hersker stor forvirring. 

 

6. Klasse 1+ 2 stævne (FH) 

 Der gøres status 
  

7. Ag-træning over flere dage. (FH) 

 Der arbejdes videre med flere muligheder. 
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 Selvtræning: Der følges op på selvtræningsreglerne. Reglerne findes på 

hjemmesiden. 

 

8. Referat fra trænermøder (HN) 

Hvor bliver referatet fra trænermødet af?? Er på vej. Trænerne har talt om flere 

generelle emner som nævnes ved næste hold start. Opbinding, parkering, og generel 

hundeopførelse på pladsen. 

 

9. Beslutning om at sætte hund af hold. (HN) 

Der diskuteres flere ideer / løsninger / muligheder. Der er enighed om at kommende 

sager skal håndteres bedre. Gradvis opbygning af løsningsmodeller. Der skal 

klarlægges en procedure for hvordan vi håndterer disse sager. Vigtigt at der er helt 

klare aftaler om hvad, hvem, hvor og hvornår i det enkelte tilfælde 

 

10. Hærværk / indbrud (HN) 

Der diskuteres flere muligheder for hvad vi kan gøre for at undgå yderligere 

indbrud. Der indhentes tilbud på alarm anlæg (Kenneth) 

 

11. Trænertøj. 

Susanne spørger til hvorfor budgettet blev dyrere end forventet. Budgettet blev 

overskredet med ca 500-600 pr person, da vesten ikke var del af det oprindelige 

tilbud. 

 

12. Evt. 
 Sommerfest bliver d. 10/9-11 kl 16,00 

Først underholdning, derefter spisning. Pris ca 100 børn halv pris. Det vil kunne købes 

drikkevarer til favorable pris 

 

   Næste møde: d. 29/9-11 kl 18.00 
 

  


