
                                                                                          
 

Dagsorden 
til 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 31. oktober 2012, kl. 18.00 – 21.00 
i klublokalet, Kongevejen 11, Pedersborg 

 
 
Deltagere: Kenneth Sterup, Flemming Hansen, Susanne Ekelund, Charlotte Bøgvad, Heidi 

Nielsen, Kristina Laugesen, Christina Svendsen  
Afbud:  
Referent: Charlotte Bøgvad 
 

1. Godkendelse af referat fra den 29.08.12 og status 
Godkendt.  
Alarm: KS holder lidt tilbage, dels af hensyn til økonomi og fordi Preben vil undersøge om 
hans firma har et tilbud. Vi er godkendt til afholdelse af DKK stævner 
 

2. Status på regnskab 
Status: 53929,78 
• Sodavand (SE). Der opfordres til hyppigere afregninger fra køkkenet af klubbens 

forbrug 
• Memorystik, Sekretæren beder om lov til køb af memorystik, OK 
• Lydighedsspring, HN forespøger om mulighed for at købe ekstra / nyt lydighedsspring 

i 2013, OK 
 

3. Kursusgodtgørelse 
• Hvad giver vi til? (CB) FH har udarbejdet et forslag til kursuspolitik til næste møde 

 
4. Pernille’s mail 

Bestyrelsen har behandlet Pernilles mail og taget den til efterretning 

5. Hvordan håndtere vi det når trænere holder længere pauser 
KL udarbejder et nyt forslag 
 

6. Hjemmeside 
Christina Berantzino bliver bedt om at fortsætte. KS forespørger til en deadline og opretter 
korrespondance mail som alle kigger på 
 



7. Kurser/træningssamlinger afholdt arrangeret af trænere, instruktører eller andre fra 
SHV (FH) 
FH kommer til at stå som kontaktperson for kurser / træningsarrangementer der bliver afholdt 
i SHV regi 

 
Færdiggørelse/bearbejdning af skitse til kursus ansøgning (CS)  
CS oplæg godkendes, dog med tilføjelse af udgifter for klubben 
 

8. Brev til HP Dinesen ang defekt vippe  
CB kontakter Henrik Petersen, for at oplyse om at der bliver taget kontakt til HP. Hvis det 
bliver nødvendigt at sende mail, så skal bestyrelsen orienteres : UPDATE, ny del til vippen 
skal gerne være leveret 
 

9. Åbent hus dag (FH) 
FH foreslår en åbent hus dag i foråret for at tiltrække nye medlemmer, Bestyrelsen slutter op 
om det. FH har ansvar 
 

10. Dato for julefrokost 7/12/1, HN har ansvaret 

11. Næste møde 16/1-12 kl 18.00 -21.00 

12. Evt 

• Motioner med din hund, FH har meldt tilbage til DGI 

• FH har sørget for at den gamle vippe er blevet fjernet 

• Bestyrelsen beslutter at købe trænertøj til de resterende trænere, Charlotte Bøgvad er 

ikke enig i beslutningen 


