Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Dato/tid

:

06.05.2015

Sted

:

Hos Hege

Tilstede

:

Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Sissel Talseth,
Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette Dahl, Laila
Bruun, Nina Berg

Forfall

:

Ansvarlig

:

Hege Lunde

Referent

:

Nina Berg

Kl.20.00 – 22.45

1. Referat fra forrige møte
Godkjent

2. Hva skjer i gruppene – status og diskusjonspunkter
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS:
Entreprenøren har lagt ferdig topplaget på banen. Får gratis jord - mangler ca 3 lass.
Vil fullføres når Geir har noe tilgjengelig.
9. april – avholdt dugnad: Vask og vedlikehold, grill og hygge. Flott oppmøte.
15. april – avholdt dugnad: Utvendig og innvendig malearbeid, juniorene fylte på
jordmasse, grill og hygge. Flott oppmøte.
21. april - Nøkkelboks montert utenfor Klubbhuset.
22. april - Tlf med Plan og Bygningsetat angående ferdigstillelse-godkjenning på
Vettre. Skjema sendt til etaten.
DISKUSJONSPUNKTER:
1) Forslag fra komitéen:
a) Familiedag med hund
Familier kan få råd og veiledning (valp/voksen hund). Dette er et tiltak
i forbindelse med friluftsåret, og vi har fått bevilget kr 30.000 til dette.
Forslag: En dag før og en dag etter ferien.
Samarbeidspartner: Vettre Dyreklinikk.
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Beslutning:
Vedtatt.
Er en fin måte å få inn penger for å nå de målene vi har – er samfunnsnyttig.
Fantastisk frivillig innsats.
i) Setter av 7. juni kl 12-15
ii) Hvem kan være med? – alle gir beskjed til Mette
iii) Henger opp lapper – ansvarlig alle – Mette lager lapper
iv) Setter inn notis i Budstikka (Hva skjer?) og Askeravisen – ansvarlig Mette
v) Høre etter om Asker Dyrepensjonat vil være til stede og markedsføre seg –
ansvarlig Hege
vi) Spørre om Vettre dyreklinikk kan ha bl.a. kloklipp – ansvarlig Mette
b) Aktiv Fritid (for vanskeligstilt ungdom)
Før ferien: Sted, i deres lokaler
Klokkeslett: kl 16.00-17.00
Litt teori om hundehold
Oppvisning i lp og feltsøk (alternativer) inne på deres tomt.
Etter ferien: Sted, Vettre
Klokkeslett: kl. 16.00-17.00
Tema: Agility
Hadde vært fint om noen kunne stille opp med 2 hunder til låns for
ungdommen (7-8 barn fra 12 år og oppover).
Dato: Alternative datoer kommer senere.
Beslutning:
Vedtatt.
Mette tar første del før ferien.
Etter ferien er det ønskelig at f.eks. barn fra agility-juniorene kan være til stede
– gjerne andre også.
c) Dato for innvielse av banen på Vettre
Foreslått dato 30. august kl 12-15
Samarbeidspartner: Vettre Dyreklinikk, Hundepensjonat o.l. Avventer
forespørsel.
Invitasjon til: Ordfører, div hjelpsomme i Asker Kommune, Leder hos Aktiv på
Dagtid, Budstikka m.fl.
2) Forslag fra Lise:
a) Treningsregler /generelle regler for bruk som bør henge på klubbhuset.
i) Vedtatt – Laila lager laminerte plakater
b) Hvem får kodelås?
i) Alle som betaler treningsavgiften – sjekkes jevnlig. Anniken sender ut liste
over de som har betalt.
Grenleder sender ut treningsregler og kode til de som har betalt
treningsavgift.
c) Noen form for kontroll på hvem som fritrener?
i) Vil ha signeringsbok – ansvarlig for innkjøp - Laila
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d) Blir det sendt ut mail når fellestreninger starter opp på våren - ikke alle
som er like aktive på fb og heller ikke inn på internett og sjekker.
Sendes ikke epost – oppfordrer alle til å følge med på Facebook og
hjemmesiden.
3) Hvordan ta imot nye klubbmedlemmer på treninger m.m
Vedtak:
a) Lage lapp på klubbhuset: Ny i Asker hundeklubb? Ansvarlig?
b) Medansvarlig på tirsdagstreningene holder utkikk etter nye og kontakter disse
c) Nybegynner/ny i klubben- treninger rett i etterkant av bronsemerkekurset –
medio juni.

b) Agility (inkl juniorer)
STATUS:
Agility er i gang med utetreninger og kurs, både på Vettre og på Sollihøgda.
På Vettre er det juniorkurs hver onsdag, og her har vi 16 deltagere fordelt på 2
instruktører.
På Sollihøgda har vi kurs mandag, tirsdag og torsdag, samt at vi har åpnet for felles
fritreninger.
Dette har vært veldig etterspurt av flere av medlemmene, men enn så lenge er det
ingen utenom komiteen som har benyttet seg av tilbudet....
Totalt har vi nå ca 40 aktive utøvere.
Det ble avholdt 2 dugnader i parallell med Vettre-dugnadene, og vi fikk flyttet hinder
fra Sem til Sollihøgda og Vettre, samt fikset, ordnet og reparert ting.
Noen nye hinder er bestilt, så vi får 2 komplette baner med ok hinder.
Mange av utøverne er aktive på konkurransebanen, og vårt ene large-lag klarte
akkurat å kvalifisere seg til årets lag-NM innen fristen.
I juni blir det også nybegynnerkurs og det er allerede 9 påmeldte hit.
10 påmeldte så langt til nybegynnerkurs
Status investeringer Sollihøgda:
Vi har fått tilbud på lysanlegg fra Kindberg Elektriske.
Dette er innenfor budsjett, og vi har takket ja til tilbudet.
Ellers har det påløpt noen kostnader i forbindelse med flytting av containeren.

c) LP
STATUS:
• Tirsdagstreningen er i gang på Vettre. Det arr. ringtrening annenhver uke.
• Vårens kurs: Det er 6 deltakere på valpekurset (som er blitt et kombinert valp/grunnkurs), det er 7 deltakere på grunnkurset og det er 7 deltakere på
bronsemerkekurset. Kristin Løken er med som hjelpeinstruktør på grunnkurset
for å få timer til sin NKK trinn 1 godkjenning.
o Det starter et nytt valpekurs mandag 18/5 – her er det foreløpig 4
påmeldt.
o Det kommer stadig henvendelser på mail med spm ang. klubbens kurs.
• Det har vært gjennomført et 3t mini-seminar med Kristin Gudem – fokus var fvf
og avstand. Dette ble fort fullt, og var veldig populært.
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• Det gjennomføres et konk.kurs, alle kl., med Kristin Gudem helgen 8-10. mai.
Her er det fremdeles plasser. Kristin hører om det er noen fra DBHK som er
interessert i å delta.
• Det har vært gjennomført et uoff. lp-stevne i privat regi for de som er med i de
private gruppene til Kristin og Jorunn. Overskuddet på kr. 1000,- overføres
stevnekomiteen til innkjøp av premier til høstens lp-stevne.
DISKUSJONSPUNKTER:
1) LP-kurs/-trening
Kommet forslag.
Beslutning: Vedtatt.
Er litt vanskelig å få plass på Vettre akkurat nå til LP-kurs. Veldig mange. Vil forsøke
å få til en ekstra dag på Vettre til LP etter hvert.
2) Godkjenning av LP-instruktører
Vedtatt for kursene foreslått av Kristin Gudem mot 1 stemme: Vedtatt med
kommentarer – har vært diskutert på tidligere møte i AHK, det er laget vedtak om
dette. Alle grenlederene må kjenne til retningslinjene for honorering av instruktører.
Diskusjon om
• 'godkjenning' av interne instruktører - hvem/hvordan
• 'godkjenning' av hjelpeinstruktører - hvem/hvordan
• avlønning av hjelpeinstruktører - får/skal alle instruktører ha samme betaling?
• når noen fra klubben vil ta NKK-utdanning: hvem godkjenner hva
(hjelpetimer, klubbanbefaling, evt sponsing)
Vil fortsette diskusjonen neste møte.

d) Rally
STATUS:
Ikke skjedd så mye i rally siden sist.
Vi har startet fellestreningene, med veldig bra oppmøte. Har hatt rundt 12 - 15 på de
første treningene, totalt 20 forskjellige personer. De virker veldig fornøyd med Vettre.
Fungerer bra med juniorgruppa - de har vært flinke til å rydde bort og være av banen
til kl 20.
Nybegynnerkurs vi skal ha neste helg er fullt.

e) Bruks
STATUS:
Har akkurat startet opp da det har vært snø. Sporkurs, feltkurs og runderingskurs har
vært avholdt i april. Bestilt ny stige.
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f) LP-stevnekomiteen
STATUS:
Ingen oppdatering.
Aksjonspunkt: Fra 2016 blir det krav om at man må ha kurs for ringsekretærer for å
være ringsekr. i elite. DHK skal ha kurs i oktober. AHK bør sende 3-4 stk.
LP-stevnekommiteen får ansvaret med å finne ut hva kursavgiften er, og å finne
aktuelle kursdeltagere.

3. Økonomi

Veldig få har betalt treningsavgift – Anniken sender liste over de som har betalt til
styret.
Må minne om betaling av treningsavgift på hjemmesiden.

4. Informasjon til medlemmene
a. Apport
Neste frist 8. juni.

b. Skrytesider
Kommet forslag om at vi bør ha skrytesider på hjemmesidene til AHK, noe mange
hundeklubber har. En skryteside der det kan legges ut resultater, bilder fra stevner,
”vi gratulerer” med opprykk, champions mm.
Man er flinke til å skryte av hverandre på FB, men kan godt forsøke å lage en
skryteside på hjemmesidene.

c. e-post
Diskusjon om man skal sende epost til medlemmene f.eks. når fellestreninger starter
opp på våren - ikke alle som er like aktive på FB og heller ikke inn på internett og
sjekker.
Dette vil ikke bli gjort. Man må kunne forvente at medlemmene bruker hjemmesidene
og/eller FB som informasjonskilde.

5. Leie av hall til vinteren

Anniken og Nina på befaring hos Lommedalen kjøre- og rideklubb 14. april. Får evt.
tilbud etter LKRK’s styremøte 7. mai.
Nina følger opp og håper på avklaring før neste styremøte. Agility vurderer også
ridehall i Lier.

6. Innkommet post

Noe fra NKK – videresendt til Sissel (vedr. agility) og Eli Hall.
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7. Styremøter 2015

Tirsdag 27.1
Onsdag 11.2
Tirsdag 6.5
Mandag 18.6
Mandag 24.8
Onsdag 23.9
Torsdag 22.10
Fredag 13.11 - styresamling
Mandag 7.12 – budsjettmøte

8. Forsikring av utstyr m.m.

Brakker, utstyr m.m bør forsikres – neste møte.

9. Eventuelt
a)

Klubbjakker

Neste møte

b)

Sommerfest

Utgår – erstattes av innvielsesfesten av Vettre.
c)
Kontrakter o.a. viktige dokumenter - scanne og lagre elektronisk.
Nina kan scanne, men all må bidra til å finne de dokumentene som skal scannes.
Sissel ser på muligheter for smarte lagringsløsninger av alle klubbens dokumenter,
inkl referater. Diskuterer nærmere på neste møte.
d)

Asker Hundepensjonat har tilbudt medlemmene 10% rabatt mot at de får

avertere på vår FB side og i medlemsbladet. Pris i høysesong er kr 450.
Vedtatt – de må lage annonsen selv.
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