
      
 

Referat 
af 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde  

 
Tirsdag den 19. juni 2012, kl. 18.00 – 21.00 

i klublokalet, Kongevejen 11, Pedersborg 
 

 

 

Deltagere:  Kenneth, Flemming, Susanne, Heidi, Christina og Charlotte 
Afbud: Kristina 

Referent: Charlotte 
 

1. Godkendelse af referat fra den 15.03.12 og status 

Godkendt 

Kristina har købt bestik. Kenneth har kigget på alarmer, og medbringer til næste 

bestyrelsesmøde oversigt over disse. 

 Flemming taler med Benjamin om nye låse 

Der er opsat stolper, men de mangler kroge 

Flyer mangler færdiggørelse 

KS/SE redigerer indmeldelsesblanket 

 

2. Status på regnskab 

84,758,49 

Anker er betalt 

Preben bedes udspecificerer regning. Stort set alle der har været tilmeldt hold har betalt 

 

3. Kursusgodtgørelse 

Der er fire instruktører der skal af sted på ”dansk hundeferie” De vil gerne høre om tilskud. Deltagerne 

er Jeanette, Anette, Heidi og Susanne 

 

Der koster 750,- pr hund for Jeanette, Anette, Heidi og Susanne. Der gives tilskud efter vandt 

fordeling for kursus.  

Flemming og Birgit koster 800,-. Der betales efter vandt fordeling 

Kristina, Heidi og Susanne meddelere at de har tilmeldt sig til inspirationsskole for hundefører. Det 

koster 600,-. Alle kursus omkostninger dækkes da det er i DGI regi. (Efter bestyrelsesmødets 

afslutning sender Kenneth en email om at han også deltager) 



 

 

4. Indkøb af nye håndklæder ( HN) 

Der bevilges 200,- til indkøb 

5. mulighed for et ekstra pokalskab(HN) 

Der flyttes rundt på de pokaler der allerede er, og fjernes evt en hylde, således at der bliver 

plads til ekstra pokaler. Vi holder også øje med brugte vitrineskabe 

 

6. Opslagstavle uden på huset(HN) 

Heidi har et ønske om en ”opslagstavle til forsiden af klubhuset, således at folk kan følge med 

i hvad der sker. 

KS kigger på løsninger. FH foreslår udhængsskabe, som er færdigløsning 

7. Status på rallyprøve (CB) 

De nødvendige papirer er sendt til DKK, således at vi kan opnå godkendelse til afholdelse af 

rallyprøve. Den vil også gælde andre officielle konkurrencer 

 

8. Kursus for træner og bestyrelse i undevisningstekning v. Paul Lysholdt (HN) 

Heidi og Susanne har været på kursus med Paul Lysholdt og synes at det han fortalte også 

kunne være relevant for os som klub. Det koster 1500,- + kørsel at have ham til at holde et 

foredrag. Bestyrelsen synes det lyder som en god idé og bakker op. Opgaven overgives til 

arrangementsudvalget som arrangerer dette for træner og bestyrelse. 

 

9. Skal vi deltage i på eventsdagen ”motioner med din hund” i DGI regi? (HN) 

FH tager ansvar og sætter gang i det 

10. Mærkedage 

CS tager hånd om dette. Det gælder runde dage for bestyrelse, træner, aspiranter og 

hjælpetrænere. Der betænkes særlige situationer. Beløb ca 250,- 

 

11. Næste møde 

15/8-12 kl 18,00 

12. Evt 

Susanne forespørger ang træningskontigent. Det tages op på næste generalforsamling. 

Der er kommet en forespørgelse om man kan træne med på træner-træner dage og hvad det 

skal koste.  

Følgende gælder frem til 15/8-12, hvor der tages en endelig beslutning. Der betales 200,- i 

årskontigent/medlemskab. 

FH spørger til arbejdsweekend 


