Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Dato/tid

:

04.04.2019

Sted

:

Klubbhuset, Vettre

Tilstede

:

Kristin Gudem, Ellen Staurset, Tøri Krohn, Siri Hagen,
Anniken Sæther, Anne Kari Bodin, Linda H. Thrygg, Lise
Fredriksen, Mette Dahl, Nina Berg

Forfall

:

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Nina Berg

Kl.18.30 – 20.25

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: Banen har holdt seg fin gjennom vinteren. Dessverre kom et snøfall etter
at banen hadde vært snøfri. Måking ble gjort, men denne gangen dro måkebilen med
seg sand/topplag,
MD hadde møte med måkefirmaet den 02.04 og de rettet opp skadene den 03.04.
Kodelåsen på Klubbhuset ble endret 01.04.
Fusdaljordet - ny bane – se eget punkt.

b) Agility
STATUS: Agility har nå flyttet ut for sesongen. Banen er åpen for egentrening,
fellestreningene starter i begynnelsen av mai.
Noen ledige plasser på nybegynnerkurset. Begge handlingskursene er fulle.

c) LP
STATUS: Nå nærmer det seg oppstart på alle kursene.
Hverdagslydigheten og lydigheten starter opp mandag 8. april fra hhv kl 18 og 19.30.
Kursene starter uke 15.
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d) Rally
STATUS: Rally er nå ferdig med innetrening i DHP og kan oppsummere at det har
vært 5 gode treninger med godt oppmøte.
Første utetreninger har vært avholdt. Første fellestrening med ansvarlig avsluttes
med sosial vaffelhygge.

e) Bruks
STATUS: Fellestreningene starter 2. mai.
Møte om etablering av runderingslag avholdt 2. april – STOR interesse.

f) Junior
STATUS: Vinterkurset er avsluttet og vårkurset startet 3/4 på Vettre. Antall deltagere
på vårkurset er 20 stk.
Det er planer om å kjøpe inn vippe, noe som står på budsjettet.
g. Aktiv på dagtid
STATUS: Etter vinterferien og oppstart har det vært stor deltagelse hver uke.
Gjennomsnitt 8 og én uke 11 deltagere.
Valper og voksne hunder på ulikt nivå «frisker opp» min (Mettes) kreativitet.
Tid til teori settes også pris på. Mange har spørsmål.
h. Kurs

STATUS: Valpekurs med Rosita Johansen – 1 påmeldte; unghundkurs med Anne

Cathrine Stange - 4 påmeldte, hverdagslydighet med Unni Lilleskjæret - 3 påmeldte.
Endringer kan komme.

3. Konstituering av nytt styre
Nytt styre ble konstituert.

4. Fusdaljordet - ny bane
Etter 2 år med møter, besiktigelser, tilbud og korrespondanse fikk Mette Dahl (MD)
beskjed om at Eiendomsavdelingen i Asker Kommune skrinlegger prosjektet med
bane på Fusdaljordet (gitt beskjed 01.04.2019). De mente at prosjektet ble for dyrt.
27.10.2017 mottok vi tilbud fra Per Steine/Eiendomsforvaltningen om flytting til dette
området. Stedet er et gressjorde.
Det er kritikkverdig at det ikke ble gjort noen kalkulasjoner i okt. 2017 for hva dette
ville koste, og ikke minst ha fanget opp at det går en kabel som ville ligge ugunstig til.
Kabelen lar seg flytte, men har en kostnad som uansett måtte belastes for fremtiden.
Det at banen skulle legges på et gressjorde, ville det kreve mye mere steinmasser
enn på Vettre. Denne kostnaden er opplagt.
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Lang tid har løpt siden 27.10.2017, hvor vi har forholdt oss til oppstart av dette
prosjektet.
AHK aksepterer ikke at både tid og tilbud avvikles.
Vi har fått et tilbud (01.04) om å flytte til grusbanen på Borgen. Banen ligger parallelt
med kunstgressbanen på stedet. Vi kunne få leie grusbanen i 2 år. Fotballaktiviteter
og hundetrening er ikke forenlig.
Leie av grusbanen på Borgen kan ikke aksepteres eller være gunstig.
Samtidig ble MD også gjort kjent med (01.04) at det kunne være et alternativ å flytte
til Slemmestad til den «gamle fotballbanen». Mål 30x60 mtr. Innenfor dette området
måtte vi også gjøre plass til både Klubbhus og brakker. Ikke akseptabelt.
MD ber leder i AHK skrive et brev til Eiendomsforvaltningen på vegne av Styret. Kopi
sendes til Ordføreren og Bygningsrådet. MD bistår med historikk og detaljer til brevet.
Aksjon: Brev til kommunen. Setter tidsfrist for svar.

5. Økonomi

a) Status: Det har kommet inn ca. 250 000,- på konto hittil i år. En stor del er
medlemskontingent og kurs. Det meste gjelder nok kurs som foreløpig ikke er
avholdt. Det er derfor en del kostnader til instruktører som ikke er utbetalt.
Overskudd hittil i år anslås til rundt 200 000,-. Regnskapet blir ført ajour i løpet av
helgen 6.-7. april.
b) «Treningsansvarlig vil få betalt kr. 200,- per 1 time» ifølge referat fra januar og
februar. Dvs hvis trening 1,5 t – dvs 300,-.
c) Legge inn treninger i Studieforbundet.
d) Liste over de som har betal treningsavgift henges opp på Vettre – Ellen sender ut
oversikt til grenene m kopi til Nina – Nina lager lise til å henge opp.

6. Familiedag 16. juni
Planlegging og publisering.
Oppvisning fra juniorene og de øvrige grenene.
Lage infohefte om klubben. Veldig enkelt – informasjonen må ikke bli «gammelt» ila
kort tid – A4-side delt i to. Kort om hver gren – henvise til hjemmeside og FB siden
og gruppen for medlemmer. Ordentlig print – kan levere ut på kurs etc. Legges ut på
FB og hjemmesiden allerede – Lise & Nina.
Mer detaljert planlegging på neste styremøte. Alle grenene må ha (forslag) til sitt
program klart.

7. Informasjon til medlemmene
a.
e-post
Ingenting spesielt. Får noen henvendelser om kurs, som enten besvares eller
videreformidles.
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b.

Hjemmeside/Nyhetsbrev

Neste nyhetsbrev før sommerferien. Sendes ut rundt 1. juni, dvs Lise må ha info
senest 20. mai.
Møte mellom Kristin og grenledere (ikke agility) og Nina 14. mai.

8. Styremøter
8. januar
14. februar
19. mars – årsmøte
4. april
Må sette datoer for styremøter resten av året.
14. mai
17. juni (på Egon)
19. august

9. Eventuelt
a.
Nye styremedlemmer (samt sekretær og leder) må ha opplæring i hvordan
legge inn informasjon på hjemmesiden.
Kan bruke video som allerede er sendt til grenlederene.
b.

Kursagenten reklamerer for våre kurs – foreløpig kostnadsfritt.

c.

Bane – Borgen – Status? Gikk ikke gjennom denne saken på møtet.

d.
Prøveordning i Asker kommune – hundesport som idrett. Mette tok kontakt m
Asker idrettsråd (Gry Garli) og fortalte hva vi drev med. Skal sende info om oss til
dem.
e.

Klage på støy fra villa ovenfor treningsbanen på Vettre. Har sendt svar.

f.
Arkoz (Helle Ibsen) kan sy logo på treningsvester – får hun lov? Kanskje
klubben kan betale for stingfilen? Vedtatt at klubben betaler for stingfilen og
merkostnaden – ellers ordner hver og en for seg selv. Nina snakker m Helle. Vil
informere på FB senere. Nina kontakter Gry dersom det blir aktuelt med en som
koordinerer.
g.
Økt konkurranse om steder å trene/holde kurs – flere hundeklubber på banen.
Fått info fra Asker JFF som skal bruke Nesbru vgs mandager og torsdager. Huske å
avtale m Asker kommune TIDLIG.
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h.
Kurskomitélederen trekker seg etter avholdte kurs i vår. Styret tar seg av dette
(Kristin og Nina i hovedsak).
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