Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Kl.19.00 – 20.40

Dato/tid

:

17.04.2018

Sted

:

Klubbhuset på Vettre

Tilstede

:

Kristin Gudem, Ellen Staurset, Tøri Krohn, Hege Lunde,
Ann-Cathrin Hoff, Siri Hagen, Linda H. Thrygg, Lise
Fredriksen, Mette Dahl, Nina Berg

Forfall

:

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Nina Berg

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS:
Martin Rønning as som har måkt banen i vinter har gjort en god jobb med å holde et
tynt lag med snø. Så fort mildværet kom, var banen klar til bruk.
Så fort vi får samlet noen medlemmer kan stigen settes på plass.
Oppbevaringskasser vil bli snekret om kort tid.
Det trengs rydding i Utstyrsbrakka. Mette kaller inn komitedeltakere.

b) Agility
STATUS:
Siste innetrening søndag 22. april - flytter ut 23. april.
Påmeldinger til kurs stengt, plasser fordeles.
Nytt komitemøte torsdag 26. april.

c) LP
STATUS:
Alle kurs har startet opp. Vi har litt nødløsninger i påvente av at snøen skal gå.
Hverdagslydigheten starter opp mandag 23. april med ansvarlig på plass. Skal sette i
gang markedsføring av stevnet i september.
Kristin Gudem og Haste er tatt ut til VM i juni.
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d) Rally
STATUS:
Vi har kommet i gang med utetreninger på Vettre og det har vært godt oppmøte. Ina
W. Eriksen fra DBHK har gjennomført to konkurransetreninger fordelt på alle klasser.
Hun trengte praksis som en del av sin dommerutdanning og både nye og øvede
ekvipasjer benyttet muligheten til å få konkurransetrening ut fra nytt regelverk.
Helgen 14.-15. april holdt Lise B Fredriksen nybegynnerkurs i klasse 1+2 med 5
ekvipasjer.

e) Bruks
STATUS:
Bruks har oppstart på fellestreninger Vettre torsdag 19. april. Oppstart i skogen er
utsatt til bakken tillater det.
Det jobbes med å få til en valpestige.
Sporkurset i april er utsatt til 2. – 3. juni pga snø.
Fortsatt noen ledige plasser på alle kurs i bruks denne våren.

f) Junior
STATUS:
Kursoppstart var 4. april, med 16 deltakere og tre partier. Vi manglet nok deltagere til
et 4. parti, og instruktøren hadde i tillegg problemer med å rekke kursstart kl. 17.30
så vi droppet det.
Sommerleiren er 6. – 10. august i år.
g) Aktiv på dagtid
STATUS:
Vi startet opp i uke 9. Godt oppmøte, men i siste uke kom det kun 4 ekvipasjer som
var ok. Den dagen sto det 29 biler parkert på banen som var gjester fra Vettre
Hotell.....
3. Søknad om støtte til NKK trinn 2 instruktørkurs
Cecilie Thormodsrud har søkt om støtte til NKK trinn 2 instruktørkurs – Bruks ved
Østlie hundesenter. Kurset har blitt betalt i sin helhet av klubben, basert på at styret
tidligere har gitt beskjed om at vi støttet med minst kr 4000,- (summen skulle
besluttes senere), samt at hun skulle holde flere kurs for klubben (forhåndsbetalt
lønn).
På styremøtet 17. april ble det besluttet at trinn 2 instruktørkurs kan støttes med inntil
kr 7500,- basert på dokumenterte utgifter. Retningslinjene ved støtte til kurs skal
oppdateres.
Nina svarer til Cecilie: Gikk litt fort med utbetalingen på forskudd – forutsetter at
kurset bestås. Støtter med kr 7500,-.
PS! Må vurdere hvilke kurs klubben har nytte av at instruktøren går på, ved nye
søknader. Det er ikke alle typer kurs vi kan dekke i stedet for å betale lønn til
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instruktør. Må bare bokføres annerledes.
4. Økonomi
Ellen får nå tilgang til deltager.no så hun får oversikt fortløpende.
Påse at LP og kurskomite sender mail fra Studieforbundet m nummer til Ellen når
ferdig.
5. Årsmøte etteraktiviteter
Årsberetning og regnskap er signert av Hege etter årsmøtet (var ikke til stede på
årsmøtet).
NKK – oppdatere styret (gjort), sende årsmøtereferat (Nina).
Søker om momskompensasjon - Ellen
Oppdatere Brønnøysundregisteret - Nina
6. Bane – informasjon fra Borgen Vel
Informasjon fra Borgen Vel vedr utvikling av Trettestykket på Borgen rett ved
Vardåsen skisenter. Der er det tre inngjerdete tennisbaner, et ødelagt klubbhus og to
parkeringsplasser som muligens kunne ha interesse for klubben.
Er nok ikke plass til å ha hall der. Blir evt. et tilleggssted til det vi allerede har i dag.
Kanskje interessant for Juniorene – er inngjerdet. Hege drar opp for å undersøke og
kontakter Borgen Vel hva de krever for å utvikle stedet (etter møtet: ikke aktuelt for
juniorene likevel). Hva kreves fra oss?

7. Informasjon til medlemmene
a) e-post
Klage på at hjemmesiden er uoversiktlig – er klar over problemet – gjør ingenting
med dette nå - jobber med ny side. Kurs, treninger, fellestreninger må være
oppdatert på hjemmesiden uansett.

8. Styremøter
16. januar
15. februar
20. mars - årsmøte
17. april
23. mai
26. juni – Egon Asker – Nina bestiller kl 19

9. Eventuelt
a) Klubbeffekter – fremdeles ikke fått noen frivillige til å ta seg bestilling av
klubbeffekter. Komiteene hører en siste gang – ellers legger vi ut info om at vi
må legge dette på is.
3

b) Ny hjemmeside: Årsmøtereferatene flyttes fra den gamle hjemmesiden.
Styrereferatene fra 2017 og fremover flyttes. Instruktører må legges inn helt
på nytt. Ellers begynner det å bli bra – alle komiteene må sjekke at det som
ligger på eksisterende hjemmeside stemmer – flyttes over – ASAP.
c) Nyhetsbrev – sendes ut før sommeren ca 1. juni. Grenene må være klare med
høstens kurs 15. mai til Lise.
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