
 
Referat 

af 
Sorø Hundevenner’s generalforsamling 

 
onsdag den 29. feb. 2012, kl. 19:00 

i klubhuset 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Dirigent Jan Preisler. Jan konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 
Stemmetæller; Erik Ussing og Christina Berantzino 
 

2. Forelæggelse af beretning  
Det har været et stille år. Der har været en håndfuld arrangementer i klubben: 
landsdelsturnering, sommertræning, -gåtur, og – fest. Landsholdet har afholdt 
landsholdssamling hos os og der har været afholdt klubmesterskab. 
Året sluttede af med en julegåtur.  
 
I det nye år er der allerede planlagt følgende arrangementer: klubmesterskab, 
bordercolliedag og udstilling med koiker og Schapendoes 
Trænerstab: Jette er godt i gang. Henrik er ved at være færdig. 
Der er også kommet et par nye aspiranter til i form af Heidi og Susanne som går aspirant på 
rally. 
 
Vi har også været så heldig at få et par nye træner, Anette Thøgersen og Pernille Rebien, og 
der er flere færdig uddannnede trænere på vej. 
Økonomien ser sund og fornuftig ud. Der er indkøbt trænertøj til alle samt nye redskaber til 
agility. 
 
Vores smertensbarn har været at få lys på banen, men vi står nu overfor muligheden for at få 
lys på banen. Der er en del medlemmer der arbejder på det. Preben har sagt ja til at stå for 
el-arbejde samt Per og Erik der står for det øvrige arbejde. Hjemmesiden har også længe 
været en akilleshæl som Kenneth har stået for, men der er en ny hjemmeside på vej som 
Pernille Rebien arbejder på. 
Køkkenet kæmper Kenneth med, primært de dage hvor agility er til stede. Der er ikke det 
store de dage hvor lydigheden træner. Priserne er steget en smule for at undgå at det giver 
underskud. 
 
I det nye år kommer der også en arbejdsdag, et klubmesterskab og en sommerfest. Vi kigger 
på at arrangerer stævner i DKK regi.  
 
Alt dette arbejde sker på frivillig basis. Der skal lyde en stor tak til Trænere, Bestyrelse, 
Hjemmesideredaktør, Arrangementsudvalg og arrangører af klubmesterskab 
Kenneth takker personligt for den store i forbindelse med hans sygdom. Samtidig roser han 
alle der er med til at vise klubben frem rundt om i danmark. 
 
Beretningen godkendes 
 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 



 
Susanne fremlægger regnskabet. Der er et driftunderskud i år, som skyldes at der er indkøbt 
trænertøj,  tunneler, balance og flyv.  
Samtidig er vores kontigent indtægt steget med 30.000,- 
Der er brugt penge på arrangement som dækker over sommerfest, julegåtur, klubmesterskab 
og juleforkost. 
Vi har haft mindre kontigent udgifter, hvilket skyldes Hund og Træning som volder en del 
problemer. 
Der er også indkøbt 2.000 girokort. 
Regnskab godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Ingen indkomne forslag 
 

5. Fastsættelse af kontingent 

Fortsætter uændret 200,- 

6. Valg 

a. Formand (modtager genvalg)   Kenneth Sterup; valgt. 

b. Sekretær (modtager genvalg)  Charlotte Bøgvad; Valgt 

c. Menigt bestyrelsemedlem (modtager genvalg) Heidi Nielsen; Valgt 

d. Suppleanter (modtager delvist genvalg) Kristina Laugesen; (1.) 

Christina Svendsen; (2.) 

e. Kritisk revisor   Jan Preisler; Valgt 

f. Revisor suppleant   Erik Ussing; Valgt 

 

7. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalget 
 

Aktivitetsudvalg: Susanne, Heidi, Margit, Christina, Pernille Rebien og Camilla Hvidberg 
 

8. Eventuelt 
Erik orienterer om lyset. Vi er kommet længere denne gang. Prisen for det samlede arbejde. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden 
 
 
 
 
d.__________   d._________ 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Dirigent Jan Preisler   Referent Charlotte Bøgvad 


