Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Dato/tid

:

18.06.2015

Kl.19.00 – 22.10

Sted

:

Hos Hege

Tilstede

:

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

Forfall

:

Sissel Talseth

Ansvarlig

:

Hege Lunde

Referent

:

Nina Berg

Neste møte

:

24. august kl 19.00

1. Referat fra forrige møte
Godkjent

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS:
I tilknytning til Friluftslivets År, ble det avholdt åpen dag på Vettre 7. juni.
Dagen ble vellykket på mange måter, ikke minst pga gode hjelpere og flott "show".
Klubben fikk vist hva vi står for med agility, lydighet, rallylydighet, smeller, bruks og
førerhundarbeid.
"Kiosken" gav oss en omsetning på kr. 1700,- som øremerkes til Juniorgruppa.
Samarbeidspartnere var Vettre Dyreklinikk og Asker Dyrepensjonat.
Denne dagen gav oss en fin erfaring for hvordan åpningen av banen den 30.august
kan gjennomføres bedre. Det være seg tidspunkt på dagen, "showet" gjennomføres
samlet istedenfor noe hver time, og ikke minst info ved bruk av ropert. Mange hørte
ikke alt hva som ble sagt.
ANNET:
a)
El.anlegg/lys på Vettre: Har vært i møte m. Asker kommune, Plan og
Bygning ang. elektrisitet/lys på Vettre. Kommunen anbefaler el-anlegg
istedenfor aggregat, bl.a. pga støy. Et aggregat vi avgi støy også om det er
innebygd. Varme kan da heller ikke stå på hele tiden – noe som er negativt for
oss.
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b)
c)

d)

Grøfting skal meldes til Teknisk i Asker kommune, fordi graving av grøft som
krysser vei/gangvei skal godkjennes.
Kostnadene gitt det tilbudet vi har mottatt, overskrider budsjettrammen. Vil
innhente tilbud fra en eller to leverandører til.
Innvielsesfest 30. august kl. 13-16. Fest for medlemmene etterpå!
Erfaringer ved bruk av Vettre: Stor gjeng rallylydighet trener fast på
onsdagene. LP-treningen på tirsdager er veldig opp og ned. Veldig viktig med
ett fast tidspunkt for treningen. Ellers fungerer det bra, også bra med
kalenderen som er oppdatert til enhver tid.
Hvordan ta imot nye klubbmedlemmer: Tilstrekkelig med informasjon på
hjemmesiden/FB holder.

b) Agility (inkl juniorer)
STATUS:
Kurs og treninger går som planlagt på begge banene.
Vårens nybegynnerkurs er nå i gang og det ble hele 12 deltagere.
Vi sliter fortsatt med å få folk utenfor komite/verv til å stille opp som instruktører.
Komitemøte avholdt i mai, og vi har begynt å se på sommertrening, mulig treningskonkurranse i juni, samt høstens opplegg.
Innetrening ble diskutert og vi har ventet på tilbud fra Lier.
Juniorene stiller igjen opp på Holmendagene med litt oppvisning.
Årets sommerleir for juniorer blir 3.-7. august og det er allerede 7 påmeldte.
Vi jobber også med lagregler for AG. Det er også sendt ut på høring til de som går
lag/har meldt interesse pt.
Helgen 6-7. juni var det NM i agility på NKK Drammen. AHK stilte lag i både large- og
medium-klassen, samt at flere individuelle utøvere startet.
Begge lagene kvalifiserte seg til søndagens finale. Large-laget disket dessverre i
finaleløpet, mens medium-laget ble nr 5.
Individuelt så representerer man jo ikke en klubb dessverre, men det var mange
utøvere som er medlem i AHK (og andre klubber..) som deltok.
Best av alle gjorde Elin Arnesen det, som ble årets Norgesmester i medium-klassen!
Status investeringer Sollihøgda:
Lysanlegget er nå på plass på Sollihøgda.
Lysanlegget kom på ca 71.000, og vi har da brukt ca 80.000 av de tildelte 120.000.
Vi har slitt litt med alt regnværet da banen ikke tåler mye regn på kort tid, så vi har nå
satt i gang tiltak for å se på enkel drenering.
Banen har på noen kursdager vært 2/3 dekket av vann og vi har måttet avlyse.
Videre planer er ny dugnad 18. juni med maling av container, legging av golv i
container, fiksing av gjerde mm.
Innkjøp av harv er også under arbeid.
Vi har også fått fikset 'intern' vask av toalett til en langt billigere pris enn hos
baneeier.
ANNET:
a) Siden lysbudsjettet ikke er brukt opp, er det penger til overs som kan brukes på å
få skikkelig drenering på banen.
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b) Spørsmål om AHK skal gjøre noe for 'eliteutøverne' og om det er viktig for AHK å
ta xtra vare på disse på noe vis? I AG går man ikke for klubben i individuelle
klasser sånn offisielt, men det kan jo være lurt av klubben å ta xtra vare på slike
utøvere av diverse grunner.
Vi har flere ag-utøvere i AHK (som også er medlem av andre klubber) som har
gått lag for AHK og nå driver med landslagsuttak. En av dem ble Norgesmester i
medium-klassen nylig. Vi kan få AHK-medlemmer i VM i år (men som sagt da
også er medlem/trener andre steder).
En mulig ide er f.eks at AHK er med og sponser landslagsutøvere, hvis disse går
lag for AHK/går 'for' AHK/går med klubbvest på stevner eller noe i den retningen.
(påmeldingsavgift til NM i lag sponses alt).
Dette kan også være en måte for AHK å styrke klubbtilhørigheten på. Oppfordrer
AG komiteen til å komme med konkrete forslag, de andre grenene har ikke lag.
Diskuteres videre på neste møte.

c) LP
STATUS:
Kristin Gudem har gått inn i LP-komiteen med ansvar for konkurransetrening og
interne konkurransekurs.
To minikurs avholdt 30./31. mai – få påmeldte.
ANNET:
a)
Konkurranse LP – egen post på budsjettet – kan leie inn eksterne instruktører.
b)
Er ønskelig med en som er instruktøransvarlig. Diskuteres på instruktørkveld.
c)
Godkjenning og avlønning av LP-instruktører - fortsetter diskusjonen.
d)
Grenene har anledning til å bruke litt penger på instruktørene sine. Hvis
summen er «betydelig» tas dette med Styret – ikke nødvendigvis på
styremøte.

d) Rally
STATUS:
Hatt nybegynnerkurs – Fullt.
Treningene går bra.

e) Bruks
STATUS:
Stige er bestilt.
Østliekurset er fullt.
Skal sette opp 3 kurs til høsten.

f) LP‐stevnekomiteen
STATUS:
Nina ber komiteen legge ut stevneinformasjon på hjemmesiden snarest.

3. Instruktørkveld
Instruktørkveld på Vettre uke 34 (17.- 23. august) – Hege ansvarlig. Bør prøve å få til
instruktørkvelder 2 ggr/år.
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Tenke på potensielle instruktører som kan hjelpe til med «problemhunder» (greit å
vite hvis kursdeltagere spør).

4. Økonomi
Regnskap status ‐ Anniken
 Viktig at vi dokumenterer at vi bruker pengene som vi får i støtte.
 Avventer budsjett for lys på Vettre.
 Vanskelig å se hvem som har betalt treningsavgift. Anniken sender ut oversikt
til grenlederne – disse sjekker. Grenlederne ber om kvittering på betalt
treningsavgift før kode utleveres.
 Etter sommeren: Gjennomgang av halvårs-regnskap (pr gren).

5. Informasjon til medlemmene
a) Apport
Neste nummer ferdigstilles helgen 20./21. juni.
Må diskutere om det liv laga for Apport – vanskelig å få noen til å ta over etter
Laila.

b) Hjemmesiden
Videreføring av diskusjon fra forrige møte vedr. skryteside på hjemmesiden.
Styret tar ikke initiativ til dette, men hvis det noen ønsker å gjøre dette, er det ok.
Forslag om å bruke Budstikka – tips@budstikka.no aktivt til å skryte av
medlemmene etter gode resultater på konkurranser o.l. Ellers skryter man jo mye
av hverandre på FB.

6. Leie av hall til vinteren
Fått nytt tilbud fra Lommedalen Kjøre- og Rideklubb (LKRK) (hallstr 20x60). Dette er
det endelige tilbudet fra LKRK.
Grenene synes tilbudet fra LKRK er for dyrt, og AG og LP jobber med andre tilbud.
Rally ikke interessert.
Bruks ønsker å prøve tilbudet en kveld i uken (torsdag). Forsøker å få til litt tidligere
enn i tilbudet – 0,5 – 1 time tidligere hadde vært fint. Nina ansvarlig.
Kommentar etter møtet: LP interessert i annenhver tirsdag hvis mulig – Nina
undersøker.

7. Forsikring av utstyr m.m.
Brakker, utstyr m.m bør forsikres. Skal sjekke priser – Laila ansvarlig.

4

8. Eventuelt
a)

Klubbjakker
Laila sjekker med firmaet som Smeller Norge har inngått avtale med. Klubben
kan legge inn logo og navn på nettsiden, så kan medlemmene bestille ulike
produkter med logo/klubbnavn på. Se Norsk smellerklubbs webshop for
nærmere informasjon om produkter.

b)

Dokumentdeling/‐lagring (kontrakter o.a. viktige dokumenter).
Prøver ut Dropbox frem til neste møte.

c)

Årets hunder - Bør det gjøres endringer?
Diskuteres i grenene før neste møte.

d)

Pets-butikken på Bondi – ønsker å markedsføre seg. Ønsker avtale m AHK.
Anne Kristin ansvarlig.
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