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Referat 
fra 

Sorø Hundevenner’s generalforsamling 
 

onsdag den 22. februar 2006, kl. 19:00 
i PGI’s lokale ved Pedersborg Hallen 

 
 
 
Referent: Hlif 
 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

 

Mikael blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen 
var varslet korrekt ifølge vedtægterne. Lis blev valgt til stemmetæller. 
 
Der var et helt pænt fremmøde, der deltog 26 i generalforsamlingen. 
 

2. Aflæggelse af beretning 
 

Kim aflagde beretning, som bl.a. omhandlede forløbet af nogle de aktiviteter, som Sorø 
Hundevenner havde afholdt i 2005, herunder arbejdsweekenden den 21. og 22. maj, 
sommerfesten den 20. aug., klubmesterskabet den 27. aug., og juleturen med glögg og 
æbleskiver den 26. nov. 
 
Lørdag den 14. januar var en rigtig god dag for Sorø Hundevenner. Nordea Bank i 
Sorø havde nemlig været så generøs at donere klubben en flot tunnel til brug på 
agilitybanen. Tunnelen blev overdraget klubben ved en lille sammenkomst med 
repræsentanter fra Nordea Bank og en lille forfrossen flok af ”hundevennerne”. 
Bankrådets formand Jørgen Kristoffersen holdt en lille tale bl.a. om glæden ved at 
have hund og vigtigheden af at arbejde og træne med sin hund, så den bliver 
velopdragen og omgængelig. Derefter blev tunnelen foldet ud, og minsandten om ikke 
filialdirektør Børge Madsen og Jørgen Kristoffersen tog en tur ind i ”røret”, godt de er 
et par slanke herrer! Formanden for Sorø Hundevenner, Kim Frandsen, takkede for 
gaven og fortalte, at den vil blive flittigt brugt, idet klubben har mange aktive 
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agilityfolk på alle niveauer, blandt disse både to Danmarksmestre og flere 
regionsmestre samt nogle af Danmarks bedste agilitytrænere.  
 
De 2 Danmarksmestre er henholdsvis Flemming Hansen DM vinder og Leif Egekjær 
vinder af DM for Belgiske hyrdehunde. 
 
Den 10. og 11. sep. i Frederiksværk lykkedes det klubben at vinde landsmester-
skabet for hold i DGI regi i alle 3 discipliner :  "egen bane", "agility" og "spring",  med 
0 fejl i alle 3 dicipliner , det er et meget fint resultat, der er kommet af rigtig god 
og målrettet træning fra 2 rigtig dygtige AG trænere og deres hjælpetrænere med 
flittige elever og hunde. 
 
Dato for planlagte aktiviteter i 2006 blev ligeledes nævnt bl.a. klubbens 15 års 
fødselsdag, der holdes den 19. aug. 2006. 
 
Samtidig kunne klubben glæde sig over at have fået 6 nye træneraspiranter: Kristina 
Lauge Laugesen, Ina Erica Jørgensen, Claus Brauer, Birgit Kristensen, Bente Jensen, 
Kenneth Sterup. 
 
Endelig gav Mogens en orientering om hvor mange aktive og passive medlemmer, der 
p.t. er i klubben. 185 aktive medlemmer og 217 passive medlemmer. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 

Birthe (kassereren) fremlagde et ualmindeligt godt regnskab for 2005 (1.1.-
31.12.2005). Beholdningen udgjorde pr. 31.12.2005, 87.981 kr. Det fremlagte 
underskrevne regnskab for 2005 blev godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

5. Bekræftelse af Sorø Hundevenner vedtægter 
 

På bestyrelsesmødet den 23. jan. 2006 blev det besluttet at fremlægge vedtægterne på 
generalforsamlingen med henblik på bekræftelse. Der var ingen indvendelse mod de 
fremlagte vedtægter. 
 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
 

Det blev besluttet at fastholde det nuværende kontingent, der p.t. er 150,00 kr. årligt. 
 
 

7. Valg 
 

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, og som ønskede genvalg blev valgt. 
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Kim (formanden) ønskede ikke genvalg. Julie blev valgt til ny formand. 
 
Ole (menigt medlem) ønskede ikke genvalg, men ville gerne være 2. suppleant. Som 
nyt menigt medlem blev valg Susanne Frederiksen. 
 
Inga (1. suppleant) ønskede heller ikke genvalg. Charlotte Persson blev valgt som 1. 
suppleant. 
 
Den nye bestyrelse består herefter af: 
 

a) Julie (fomand) 
b) Claus (næstformand) 
c) Birthe (kasserer) 
d) Hlif (sekretær) 
e) Susanne (menigt medlem) 
f) Charlotte og Ole (suppleanter) 
g) Tim (kritisk revisor) 
 
Aktivitetsudvalget består af: 
 

a) Ole Laugesen 
b) Dorthe Jarnerka 
c) Jørgen Laursen 
d) Hanne Rasmussen 
e) Trine Rasmussen 
f) Henrik Andersen 
g) Ulla Andersen 
 
Valg af deltager til DGI 
 

Poul Gøtke blev valgt som Sorø Hundevenners repræsentant. 
 
 

8.  Eventuelt 
 

Efter generalforsamlingen trakterede bestyrelsen de fremmødte med et par stykker 
smørrebrød fra Henrik Slagter i Dianalund, det var meget lækkert. 
 
 
 

     
Julie Schwartz, formand  Claus Brauer, næstformand  Birthe Rafsted, kasserer 

     

Hlif Israelsen, sekretær  Susanne Frederiksen, menigt medlem 
 


