Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Kl.18.00 – 19.05

Dato/tid

:

23.05.2018

Sted

:

Klubbhuset på Vettre

Tilstede

:

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

Forfall

:

Siri Hagen, Mette Dahl

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Nina Berg

Vedlegg:

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: Vettre/Fusdaljordet: Den 30.05 skal Hege Lunde og Mette Dahl i møte
med ordfører Lene Conradi, leder for Bygningsrådet Nina Ekren Holmen og Per
Steine i Eiendomsforvaltningen. Mette sendte tidlig i mai måned brev til
Bygningsrådet. Vi er nå invitert til et møte på ordførerens kontor. Komiteen setter pris
på Nina Ekren Holmen sitt engasjement.

b) Agility
STATUS: Kurs og treninger er i gang. Finværet kom nok litt brått på for alle og de
første treningskveldene var det litt dårlig oppmøte. Liste over treningsansvarlig ligger
på FB-siden. Det var forsøkt å kombinere trening med treningsmøte, men da kun 2
fra komiteen + ett medlem kom på trening, blir dette utsatt selv om det ble reklamert
med gratis grillpølser☺
LAG: Vi har ikke lagansvarlig for lag liten og stor for 2018/2019 – er blitt annonsert på
FB av tidligere lagleder, men ingen respons på ledig stilling enn så lenge.
Komiteen har hatt ett møte i våres.
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c) LP
STATUS: Kursene nærmer seg slutten. Godt oppmøte på hverdagslydigheten,
fortsatt lite oppmøte på lp.
Bronsemerke prøven blir avholdt 11/6 på Vettre (kanskje vi må ha en kveld til – blir
da 12/6 på Sjøstrand).
Høstens kurs er avtalt m instruktører.

d) Rally
STATUS: Det har vært avholdt kurs for klasse 3/Elite med dommer Merete
Kristensen som instruktør. Lærerikt for både deltagere med og uten hund.
Det er godt oppmøte på utetreninger på Vettre og det er invitert til «Workshop» for
alle rally-ekvipasjene i klubben 11. juni.
Helgekurs på Vettre, med Ina W Eriksen, er booket helgen 8. og 9. september med
teorikveld fredag 7. Dette er for alle klasser – påmelding er ikke lagt ut enda.
Agilityhinder-kurs er avtalt med AC Lapstun Brenne til høsten, men datoer er ikke
satt. Dette vil gå over to kvelder etter at ag junior er ferdig.
Tid for nybegynnerkurs er ikke satt pt, men planlagt. Lise har bekreftet at hun kan
være instruktør.
Klubbmesterskap rally blir 9. desember i Drammen Hundepark og dommer er
Christine Røkaas.
Vintertreninger i DHP er booket. Foreløpig 2 ggr før jul og 3 ggr etter jul.

e) Bruks
STATUS: Kurs til høsten: Sporkurs med Geir Larsen 6-7 okt. Runderingskurs med
Arnt 8-9 sep. Evt 1 dags feltkurs med Arnt 1 sep.
3 ledige plasser på feltkurs til helgen. Runderingskurs 2. -3. juni er flyttet til 30. juni 1. juli.
Østliekurset i august er fullt.

f) Junior
STATUS: Juniorkursene går som planlagt. Vi deltar sannsynligvis på Holmendagen
16. juni som vanlig.

g) Aktiv på dagtid
STATUS: Våren er ofte en tid hvor det er færre deltagere på kurset. 5-6 kommer
hver gang.
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3. Økonomi
kr 80 000,- mere på konto enn 1.1.2018. Kursene blir ferdige nå, så det blir en del
inntekter snart.
4. Bane – Borgen
Ikke tatt tak i. Linda forsøker å få med seg Jorunn.

5. Informasjon til medlemmene
a) e-post
Intet spesielt.

b) Nyhetsbrev
Sendes ut 15. juni – Lise må ha alt inn senest 5. juni.

6. Styremøter
16. januar
15. februar
20. mars - årsmøte
17. april
23. mai
26. juni – spise ute (Egons)
Datoer for høsten:
3. september
11. oktober
14. november (invitere valgkomitéen – komitéenes budsjetter bør grovtegnes)
3. desember - budsjettmøte

7. Eventuelt
a) Klubbeffekter – har ikke fått frivillige.
Bør ha vester/jakker for å prøve størrelse. Lise spør Ylva om hun kan påta seg
dette og få fortjeneste. Da får vi prøvd størrelser og sette oss på liste. Sendes
til trykk 2 ggr i året. Må da kanskje begrense oss til bare vester?
Lise spør også Ina om hun evt har prøver.
b) Hjemmeside – håper å være ferdig til neste nyhetsbrev skal sendes ut. Lise
sender linken til hjemmesiden til styret, slik at alle får se innholdsfortegnelsen.
Komme m innspill kjapt.
c) Forslag fra Siri: Lage klistremerker med Asker Hundeklubb og logo, som man
evt kan ha på bilen. God reklame for klubben. Siri sjekker pris for trykk av
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klistremerker.
d) Personvernregelverket som trer inn i EØS - bør vi gjøre noe? Nei, vi skriver
nederst på nyhetsbrevet at det er nye personvernregler. Må melde seg av
nyhetsbrevet aktivt.
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