
Referat 
af 

Sorø Hundevenner`s bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 29/8 2012 kl. 18-21 

i klubhuset, kongevejen 11, Pedersborg. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deltagere: Flemming,Kristina, Susanne,Kenneth,Heidi. 
Afbud : Charlotte , Christina. 
Referant: Heidi.  
 
1. Godkendelse af referat fra 19/6.2012 og status. 
 
     Godkendt. 
     FH snakker med Benjamin 
     SE sender fødselsdags/mærkedage til CS. 
     SE + KS ser på indmeldelses seddel. 
     KL indkøber porcelæn og store plastic kasser. 
     HN har købt håndklæder. 
     HN har ændret lidt på hylde i pokalskabet. 
     KS laver flere flyers 
     De nye nedgravede stolper mangler at få sat kroge på, krogene ligger i klubhuset. 
     Vi har besluttet, at en trænings periode er mindst 8 gange og normalt 10 gange,det er trænings gebyret, 
så det behøves , ikke tages op på generalforsamling. 
     Du skal være medlem af klubben årskontigent (pt 200kr) Deltager du kun på hold uden træner, betales 
½pris for en periode , og 500kr for et helt år, dette informeres 
     på næste trænermøde. 
     KS har lavet opslagstavle. 
 
2. Status på regnskab. 
     58,658,32 kr 
 
3.  Lokalet mod redskaberne (klubcafe) , hvad gør vi for det er mere indbydende? 
 
      De hvide borde og stole køres væk , da de er defekte, det gør KL .   HN og SE køber duge til de brune 
borde. 
 
4.  Køkken ombygning (KS kommer med forslag ud fra behov og ide) 
 
      Udsættes til næste møde. 
      Køkkent køber ny toaster. 
 
 
5.  Trænertøj. 
A.     KL  indhenter tilbud finder ud af hvem som mangler. 
 
B.  Arrak mener det er en slid del af lynlåsen, KL afventer svar fra Carsten. 
 
6.  Kursusbidrag (indholdet til dette punkt udspecificeres) 
      DGI kurser dækkes det fulde beløb. 



      ved andre kurser dækkes de første 500kr og  1/3 del  af resten. 
      broen dækkes ved kursus på Fyn og Jylland. 
 
7.  Alarm på klubhuset (KS kommer med forslag) 
      KS fremviser et godt forslag, vi beslutterat købe dette system. 
 
8.  Skal vi have uddannelse på som et fast punkt ? (HN) 
      Ja, det besluttes 
      SE & HN har været på basis kursus i ølstykke d 19/8  og er til meldt adfærd og håndtering kursus i 
Næstved d 8+9/9 2012 
 
9.   Har vi / bør vi have førstehjælpskasse til føre og hund ? (HN) 
       Ja vi har, KS vil tjekke den op og købe en større kasse. 
 
10.  Har vi / bør vi have brandslukningsudstyr ? (HN) 
        Dettte sørger KS for 
 
11.  Skilt med Sorø Hundevenner på pergolaen (KS) 
        KS har fundet et sted, hvor vi kan få lavet bogstaver i træ. 
 
12.  Trænere der holder pause - hvad gør vi og hvornår? 
        Udsættes til næste gang, som et af de første punkter. 
 
13.    PR agent. 
         Vi har fået en ansøgning , som PR agent fra et medlem, vi indkalder Charlotte Læbel til en lille snak 
Tirsdag d. 18/9 kl 19 
 
14 .  EVT 
         KL indkøber 10 nye hulahop ringe og vil gerne have en fast plads til dem ude i skuret, så de bla, ikke 
bukkes . 
         KL savner en træner/bestyrelses kontakt liste, KS har en som sendes til KL. 
         HN ind henter tilbud på klister mærker til bilen. 
         Vi har udlånt et pr spring til ridgeback klubben i sorø. 
 
15. næste møde. 
       Onsdag d.31.oktober 2012 kl. 18 - 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


