
 

  
Årsmøte Asker Hundeklubb 

Tirsdag 19. mars 2019 
Sted: Blakstad skole, Asker 

Antall til stede: 25 (25 stemmeberettigete) 
 

 
 

Saksliste: 
 

1. Åpning 
Leder Kristin Gudem ønsket velkommen og åpnet møtet. 
Ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
 
 

2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere 
Møteleder: Kristin Gudem 
Referent: Nina Berg 
Tellekorps: Anne Cathrine Stange, Mette Kjær Sørensen 
Protokollunderskrivere: Trine Tørrisen, Malene Grip 
 
 

3. Årsberetning 2018 
Vedtatt med én endring; Står at «Alle komiteene gikk med overskudd». 
Dette er ikke korrekt da agility gikk m underskudd. 
Antall medlemmer pr 31.12.2018 var 464. 
Tips til neste Årsberetning: Ta med resultater fra NM, Nordisk, VM o.l. for å 
vise hvilke gode resultater medlemmene i klubben oppnår. 
 
 

4. Regnskap 2018 
Vedtatt. 
Klubbens likviditet er svært bra. Årsresultatet viser kr 215 707. 
Ingen utestående fordringer – 50% av resultatet er satt av til hall. Avsatt til 
bane tidligere år totalt kr 449 623 og avsatt til hall totalt kr 479 865. 
Revisor har godkjent regnskapet. 
 
 

5. Beslutninger 
a. Bane Fusdaljordet (Jørgenløkka 60) 
Det har vært iherdig jobbing og flere møter med kommunen det siste året, 
noe som har vært svært krevende for banekomiteen. Mette Dahl har hatt 
hovedansvaret og setter pris på å kunne samtale med og søke hjelp fra Siri 
Hagen, Hege Lunde og Cecilie Thormodsrud i prosessen. 
Kommunen bidrar til det meste, slik at den nye banen på flyttetidspunktet 
skal være i den stand banen på Vettre er i dag. Estimert flytting senhøsten 
2019/våren 2020. 
Norconsult er med i planleggingen. 



 

Vi vil ha 3 brakker, og det skal være mulig å utvide klubbhuset på sikt.  
Bane 55x40 grus. Blir også en litt mindre gressbane. 
Parkeringen er litt unna banen, så det vil settes opp hundebokser ved 
brakkene. 
Det vil bli brøyting på grusbanen på vinteren. 
Asker hundeklubb vil få bedre plass bl.a. til kurs. 
Det blir tilrettelagt for toalett, og det vil vurderes om det er mulig å ha 
vannklosett.  
15-års avtale. Asker hundeklubb betaler ikke leie. 
Natur & Idrett i Asker kommune har satt av kr 600 000 i budsjettet til 
opparbeidelse av banen.  
Vi må kanskje vurdere å gjerde inn området. Banekomiteen vil se på dette, 
og passe på at vi ikke ødelegger for brøyting. 
 
Styret ba Årsmøtet om kr 400 000 til å ordne med mer lys, toalett m.m. 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
 
b. Medlemskontingent for 2020 (se Årsberetningen) 
Enstemmig vedtatt økt til kr 400,- (kr 200 for juniorer og 
husstandsmedlemmer).  
 
 
c. Moms for trening og stevner 
All trening er momsbelagt. Ettersom vi har instruktører på mange treninger, 
vil de delvis være kurs. Det betyr at av total treningstid på Vettre på 10,5 
timer (mandag – torsdag), vil 9 timer være med instruktør, dvs 85% er kurs. 
På Sollihøgda er 2 av 4 timer i sommerhalvåret med instruktør, mens all 
trening på vinterhalvåret er trening. Dvs 25% av treningstiden for året i sin 
helhet kan føres som kurs.  
 
d. Budsjett 2019 
Vedtatt.  
Alle grenene måtte budsjettere med økte utgifter pga lønn til 
treningsansvarlig. Men blir bedre for klubben som helhet. 
Budsjettert med et overskudd på kr 39 974. 
 
e. Reviderte vedtekter i tråd med nytt lovforslag fra NKK 
Vedtatt. 
 
 

6. Valg 
Nytt styre for 2018 ble enstemmig vedtatt: 
 
Leder:  Kristin Gudem (Valgt for 2 år)  
Nestleder*: Tøri Krohn (Ikke på valg) 
Økonomiansvarlig: Ellen Staurset (Ikke på valg) 
Sekretær: Nina Berg (Valgt for 2 år)                                                             
Styremedlem, bruks: Siri Hagen (Valgt for 2 år) 
Styremedlem, ag Anniken Sæther (Valgt for 2 år) 



 

Styremedlem, lp: Linda H. Thrygg (Valgt for 2 år)  
Styremedlem rally: Tøri Krohn (Valgt for 2 år) 
Styremedlem, junior: Anne Kari Bodin (Valgt for 2 år) 
Varamedlemmer: Lise Birgitte Fredriksen (Valgt for 1 år) 
Hjemmeside/kommunikasjon 
Varamedlemmer: Mette Dahl (Valgt for 1 år) 
Bane 
 
*Nestleder og Styremedlem, rally er samme person, og har én stemme i styret. 
 
 
Ny valgkomité og revisor ble enstemmig vedtatt: 
 
Valgkomité: 
Nini Cappelen, leder  (Ikke på valg) 
Mette Norill, medlem  (Ikke på valg) 
Ingen kandidat  (Valgt for 2 år) 
Hilde Sandø Julsrud, vara  (Valgt for 1 år) 
 
Mangler ett medlem i valgkomiteen 
 
 
Revisor: 
Alvhild Vefall   (Ikke på valg) 
Ingen kandidat, vararevisor  
 
Mangler vararevisor.  

 
 

7. Hederspris 
Årets Hederspris ble tildelt Hege Lunde.  
Hege tok over en klubb med mange medlemmer, men få systemer. Hun var 
leder i 5 ½ år. Hun passet på at hver gren fikk egne budsjetter og var 
ansvarlig for at vi fikk bane på Vettre. Hege var en svært god organisator og 
lagspiller!  
Hege vil ha fritt medlemskap i Asker hundeklubb. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Medlemsmøte: 
Etter årsmøtet ble det som vanlig avholdt et medlemsmøte. Følgende saker 
ble informer om/diskutert: 
 

• Familiedag/Hundens dag på Vettre 16. juni med oppvisning. 
Grenene tar gjerne imot tips på aktiviteter og hva vi kan gjøre på 



denne dagen.
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