
                                                                                          
 

Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde  
 

Torsdag den 24. november 2011, kl. 18.00 – 21.00 
i klublokalet, Kongevejen 11, Pedersborg 

 

 

 

Deltagere: Kenneth Sterup (KS), Susanne Ekelund (SE), Flemming Hansen (FH), Heidi 

Nielsen (HN), Kristian Laugesen (KL)  

  
Afbud:  

Referent: Charlotte Bøgvad 
 

1. Godkendelse af referat fra den 29.09.11 og status 
KS har forsøgt at få fat i Anker angående døren, KS har snakket med politi angående erstatning. 

Dog formentlig forsikring, der skal have pengene. Der er blevet tiltalt 8 unge pt af politiet i 

forehold til hærværk/tyveri. 

Toilet fikset af Sorø kloakservice d. 19/10.11 

Lys: Erik . kommunen er positiv - Preben laver en tegning, derefter går Per og Preben i gang. 

Hvis det aftalte beløb overskrides vender Erik tilbage. 

Alarm: KS har kontaktet 2 steder, alle steder vagtordning, der skal betales ½ og 1/1 årligt. 

Meget forskellige prisniveau (1200 - 7-8000) fundet 5-6 steder. 

 

2. Status på regnskab 
87,843,93kr 

SE har købt 2000 girokort.  der er søgt tilskud til kursus, der er søgt alle de kurser, der har 

været afholdt(m. faktura) der er søgt ca 5000kr. 

 

3. Rally aspiranter ( Birgit Kristensen) 
 Susanne og heidi godkendes. 

 

4. Rallystævne (HN) 
Der skal laves et udkast til rallystævne: Der nedsættes et udvalg bestående ar SE,HN,CB, og BK 

spørges. Laves så det kan genbruges. 

 

5. Udlejning af klubben i 2012 (KS) 
D. 8/9.12 schapendoes/koikerhondje. KS skriver tilbage tilbage tilbage til bestyrelsen,som 

kiggerefter og komenterer. Pris ide 1000 kr (uden redskaber) og 1 toilet inkl. 

 



6. Tøjrepæle (HN) 
Der skal sættes flere pæle, HN er tovholder,KS har et motoriseret pælebor. Bør sættes i cement 

 

7. Mere lys i pergola og omme bag bygningen (HN) 
HN påtaler meget mørkt under pergola. KS har tænkt over det. FH & KS snakker med Preben. 

 

8. Gåture, hundetræner gåture, hvad kan vi, hvad vil vi (HN) 
En person har tilbudt sig. Vedkomne skal være medlem af SHV og aktivitetsudvalget. hvis det i 

klubregi skal arrangeres hermed. HN inviterer hende , så vi kan møde og diskuterer 

mulighederne. 

 

9. Lydighedskursus ( CB, HN) 
CB undrer sig over, at der i trænermøde referat, står "klubben giver mad" tjek lige trænerreferat. 

KL siger det er en fejl, og sørger for at referat bliver rettet til.Det har været meningen at 

bestyrelsen skulle spørges. Alle er enige om der gives mad til trænerne. 

 

10. Ny hjemmeside (Pernille Rebiens forslag) 
Pernille får go og bevilling til at købe sig plads. KS kontakter Pernille og sætter hende i gang. 

 

11. Regler & retningslinier ( Er det muligt at få lavet hæfter til udlevering) (PR) 

Punktet udskydes til næste gang. Bestyrelsen overvejer til næste gang, hvad der er "need to 

know"& "nice to know" for nye og gamle trænere i SHV. Der tales om hvor det skal ligge. 

 

12.  Hvordan promoverer vi os bedre? (PR) 

Blive bedre til at kontakte lokalavisen: blive bedre til at komme ud over bordkanten. Der laves 

et opslag om Pr udvalg; evt en fra hver gren. HN laver et opslag. KS laver flyers færdig, således 

at den er klar til evt PR udvalg. evt kontakte dyrlæger, for at give opvisning ved arrangementer. 

 

13.  Fast start tidspunkt for hold således at for ved hvornår de kan forvente start 

hos os (PR) 
Træner skal høres, hvad de syntes om ideen. 

 

14. Generalforsamling (SE) 
Udsættes til næste bestyrelsemøde i januar 

 

15.  Indmeldelsesblanket (SE) 
ønskes ændret, CB medbringer et ændret blanket. SE foreslår en tro og love erklæring. KS & SE 

Kigger på indmeldelsesblanketter. SE bestemmer sig for hvad, hun vil have. 

 

16.  Julefrokost (SE) 
Godkendt. 



 

17. nyt møde 
Torsdag d.19/1.2012 kl 18 - 21 

 

18. evt 
Pernille`s kursus fuldt dækket 

Nye slalompinde: ok. 

Kennelhoste: der henstilles til 14 dages karantæne efter sidste symptom. 

Referater på hjemmesiden ( sendes til KS) 

Evalueringsskema: FH & KL tog balladen. Trænerne tænker over det i ½ års tid. De vil vide, 

hvad de skal bruges til og hvem der skal sidde med. 

FH & KL tager den videre. 


