
                                                                                          
 

Referat 
til 

Sorø Hundevenner’s bestyrelsesmøde 
 

Torsdag den 19. november 2012, kl. 18.00 – 21.00 
i klublokalet, Kongevejen 11, Pedersborg 

 
 
 
Deltagere: Susanne, Kenneth, Flemming, Heidi  
  
Afbud:  Charlotte, Kristina 
Referent:  Heidi 
 

1. Godkendelse af referat fra den 24.11.11 og status 

stolper og hundekroge er indkøbt. HN 

evalueringsskemaer tages op igen om et ½ årstid sammen med trænerne. FH ,KL 

opsætning af mere lys rundt om klubhus Preben er orienteret. FH 

PR opslag er lavet.  skal sættes på hjemmeside og i klubhus. HN 

Flyers er lavet, mangler  et enkelt ord. KS 

revedering af indmeldelse blanketten SE, KS 

Kenneth " rundsender" værd at vide, så kigger og retter til. 

Referat : Godkendt. 

2. Status på regnskab 

 80.442 kr. 

3. Generalforsamling 

1. Dato 



Dato :   Onsdag d. 29/2.2012 kl. 19 

2. Indkaldelse 

SE sender annonce til avis senest Fredag d. 10/2 og det er i avisen Tirsdag d 14/2 2012 

3. på valg  Kenneth, Charlotte, Heidi, Kristina og Peter 

4. Dagsorden (Charlotte) 

Tager Charlotte sig af og laver. Husk suppleanter og revisor . 

 

4. Nye trænere 

  Tine Larsen 

  Jeanette Hansen 

 Velkommen til. Vi glæder os til i starter. 

5. Trænertøj; Nye trænere og aspiranter ( 6 stk ) 

Når alle er i gang, kordiners det , så alle får det samlet , så vi  har en bedre  chance for rabat 

6. Kursusgodtgørelse, Pernilles og Charlotte, forespørgelse sendt på mail 

Ok, efter gældende regler. 

7. udlån af areal til BCK 18.08 ( Eriks mail) 

Godkendt. 

8. afholdelse af rally kursus med Johanna Allanach i DGI Regi d. 9/4 ( 

Birgits mail) 

Godkendt. Pris for leje af klubhus indhentes. FH. 

9. Holdlister Agility (SE)  

Der kommer til at mangle dokumentation hvis ikke holdlisterne udfyldes, således at  det 

kan ses at der er kommet penge ind for det antal kursister som har været mødt 

Der opkræves efter listerne. SE efterlyser lister også på lydigheds siden, KS mener det bliver svært , 
men vil sende alle tilmeldte videre til SE før opstart. 



 

10. Evt 

SE sørger for indberetning af mesterskabspriser. 

Der blev drøftet om trænergoder i forehold til aktiv træner indsats. punktet tages op  på næste 
trænermøde. 

Gjort opmærksom på at SHV`s facebook bruges med omtanke 


