Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Dato/tid

:

14.02.2019

Sted

:

Klubbhuset, Vettre

Tilstede

:

Kristin Gudem, Ellen Staurset, Tøri Krohn, Siri Hagen,
Ann-Cathrin Hoff, Hege Lunde, Mette Dahl, Nina Berg +
Anniken Sæther (økonomiansvarlig fra agility)

Forfall

:

Linda H. Thrygg, Lise Fredriksen

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Nina Berg

Kl.18.30 – 21.00

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: Vi har i vinter vært godt fornøyd med brøytingen.
Mette Dahl (MD) har den siste måneden vært i møter og hatt samtaler med
Kommunen vedr Vettre og flytting til Fusdaljordet (i nærheten av Asker sentrum).
Norconsult har vært med på ett møte, og har også gjort en skisse. MD ba om noen
korrigeringer fra Eiendomsforvaltningen. Kommet forbedret forslag – 3 brakker, en
grusbane, en gressbane (1 mål). Vei til P-plass ved siden av brakkene. 15 års
kontrakt – vi betaler ikke leie. Belysning blir en ekstra kostnad. Ennå ikke signert
kontrakt, men Styret vil be om godkjennelse fra Årsmøtet for å bruke penger til dette.
Vil sjekke mulighet for vann/kloakk - Siri sjekket estimerte kostnader til dette. Må ha
med i beregningene til årsmøtet.
Blir et mye bedre tilbud for medlemmene og vi antar et høyere aktivitetsnivå på den
nye banen.
Vi flytter ikke fra Vettre før det er ferdig på Fusdaljordet – senhøstes 2019/tidlig 2020.
MD oversender skisse som vi skal ha til Årsmøtet.
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b) Agility
STATUS: Innetrening fortsetter; varierende oppmøte. Komiteen har hatt ett møte.
Vårens kurs er lagt ut + blåbærstevne er under planlegging – vi må få tak i dommer
for å kunne bekrefte, men har satt av helgen 11.-12. mai (blir kun en av dagene).

c) LP
STATUS: Lp har godt oppmøte på innetreningene i DHP.
Vi skal avholde uoffisielt Lp-stevne i mai til inntekt for Lydighetsnorge. Dette ble fullt i
løpet av noen timer.
Vårens kurs fylles opp; LP 1/2 kursene er fulle begge to. Ledige plasser på LP
3/FCI3 og bronsemerke.
Vi skal ha møte for de treningsansvarlige i løpet av mars.

d) Rally
STATUS: Innetreninger i Drammen Hundepark går sin gang – to stk igjen – og
oppmøtet er bra.
Vårens nybegynnerkurs er lagt ut i Deltager og høstens er planlagt.

e) Bruks
STATUS: Kurspåmeldingene renner inn. Begge sporkursene til Geir Larsen er fulle.
7 pr. kurs. Felt/spor 3 påmeldte. Hundeførerkurs 3 påmeldte. Mentalkurs 17
påmeldte.

f) Junior
STATUS: Vinterkurset er fullt med 12 deltagere. Maiken og Anne Christine er
instruktører.
Vårens kurs begynner 3. april. Vi legger opp til 4 partier, hvorav ett gutteparti. Vi har
plass til 20 deltagere, og det er stor pågang av nye som vil trene. 14 påmeldte
allerede. Instruktører er Anne Christine og Maiken/Stein Brenne.
g. Aktiv på dagtid
STATUS: Starter opp i uke 9.
h. Kurs

STATUS: Ingen aktivitet i vinter. Påmeldinger til vårens kurs er lagt ut.
2

3. Årsmøte 2019

Planlegging av Årsmøtet.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Innkomne saker – Ingen innkomne saker
Årsberetning ble signert.
Regnskap 2018
Forslag til budsjett for 2019
Lovendring – Nina forbereder
Noen som er aktuelle for Hederspris i 2019? Forslag Hege Lunde. Vedtatt –
Hege hadde ikke stemmerett
g. Annet bl.a. medlemsmøte

4. Økonomi

Se punkt 3c) og d).
All trening er momsbelagt, men ettersom vi har instruktører på alle treninger, vil de
delvis være kurs. Styret vedtar å bruke følgende fordelingsnøkkel på treninger/kurs
Vettre mandag-torsdag: Total treningstid 10,5 t hvorav 9 t er med instruktør.
Dvs 85% bokføres som kurs, 15% som trening (treningsavgift kr 650,- = kr 550,-/kr
100,-).
Agility 4 t hvorav 2 med instruktør, dvs 50% (treningsavgift kr 900,- = kr 450,- /kr
450,-).
PS!!! Siden dette regnes som kurs må alle grenene søke studieforbundet om å få
dekket kursavgift til kursene/treningene i uken. Kursansvarlig er grenleder. Minst 5
deltagere må fullføre minst 75% av kurset.
Instruktører/treningsansvarlige blir betalt kr 200 for hver trening/kurs. Må budsjettere
for underskudd eller i 0,- for grenene, men det er banen som får inntektene. Klubben
går jo i overskudd.

5. Familiedag 16. juni

Aktiviteter fra de ulike grenene må planlegges. Alle må stille opp og ta opp i
komitéene hva de vil gjøre.
Legge ut på hjemmesiden og div andre steder (inkl FB) at Asker hundeklubb
arrangerer «Hundens dag» 15. og 16. juni - Lise. Gjerne allerede nå.
Skal lage en pamflett om Asker hundeklubb og hva vi tilbyr og følg oss på nett –
leverer ut på disse dagene. Lise – noe du kan gjøre? Gjerne i samarbeid med
komiteene. Lage annonse i Budstikka? Hva med Nettside: Hva skjer i Asker

6. Informasjon til medlemmene
a.
e-post
Ingenting spesielt.
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b.

Hjemmeside/Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendt ut 24. januar.

7. Styremøter
8. januar
14. februar
19. mars – årsmøte
4. april

8. Eventuelt
a.

Bane – Borgen – Ingenting skjedd

b.
Prøveordning i Asker kommune – hundesport som idrett. Gikk ikke gjennom
dette på dette møtet.
c.
Har blitt >100 færre medlemmer siden 31.12.2018. Hva kan være årsaken at
så mange har meldt seg ut av AHK? Er trolig ikke noe problem. Ofte mange som ikke
betaler i tide. Dessuten flere som melder seg på kurs og som i den forbindelse
melder seg inn i klubben.
d.
Alle komiteer som legger inn kurs i deltager.no oppfordres til å krysse av for at
antall ledige plasser vises offentlig 😊😊
Ber også om at kurskomiteen og LP-komiteen legger ut kursene på litt flere steder
(finnes mange ulike kurssteder på FB) for å få flere kursdeltagere. Spesielt viktig for
kurs som ikke er fylt opp.
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