Referat
Styremøte Asker Hundeklubb

Kl.19.00 – 19.30

Dato/tid

:

18.05.2020

Sted

:

Telefonmøte

Tilstede

:

Kristin Gudem, Ellen Staurset, Tøri Krohn, Siri Hagen,
Anniken Sæther, Linda H. Thrygg, Lise Fredriksen, Mette
Dahl

Forfall

:

Nina Berg, Anne Kari Bodin

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Kristin Gudem

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: Se egen sak under pkt 5)
Det nærmer seg flytting fra Vettre. Vi venter på nærmere beskjed fra kommunen når
klubbhus og utstyrsbrakka blir hentet. Noe forberedelser må også gjøres av oss først.
Det blir dugnad 19.05. Alle posene med gummikuler kjøres bort.
Noen få har meldt seg for å hjelpe til.

b) Agility
STATUS: Vi er i gang med fritrening, fellestrening og kurs med restriksjoner.
Forsøker å få til en dugnad og et komitemøte før sommeren.

c) LP
STATUS: Alle kurs er i gang og avholdes i tråd med smittevernreglene.
Hverdagslydigheten er også i gang på mandagene med påmelding i forkant.
Vi måtte dessverre avlyse vårt uoffisielle stevne, men satser sterkt på vårt offisielle.
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d) Rally
STATUS: Klasse 3/elitekurs gjennomført. Kommet i gang med fritreninger,
påmelding på Facebook. Tak på fem pr. trening foreløpig.

e) Bruks
STATUS: Alle kurs og treninger er avlyst frem til sommeren.

f) Junior
STATUS: Vurderer å starte opp igjen så smått.

g) Aktiv på dagtid
STATUS: Starter opp 20.05.2020. Alle forholdsregler tas. Mette har gitt beskjed om
at flytting til DIF er forestående. Kommunen bidrar til publisere og bekjentgjøre dette
for brukerne.

h) Kurs
STATUS: Valpekurset og hverdagslydighetskurset i vår ble avlyst pga få påmeldte.
Unghundkurset ble fullt og hadde oppstart 20. april (instruktør: Anne Kristin Mellgren)
fordelt på to grupper á 4 ekvipasjer. Hver gruppe trente 1 time hver kveld.
3. Økonomi
Pr. dato ca kr 850.000 på “bok”.
4. Støtte til Norsk Kennel Klub (NKK)
NKK har sendt ut flere eposter til sine medlemmer med informasjon om at de står i
en vanskelig økonomisk situasjon grunnet «hundesykdommen» høsten 2019 og
koronasituasjonen 2020. På grunn av de mange avlysningene av aktiviteter/stevner
har NKK ikke penger til drift utover juni 2020.
Styret i Asker hundeklubb hadde et telefonmøte 20. april hvor det ble diskutert
hvorvidt Asker hundeklubb skulle støtte NKK. Ingen beslutning ble tatt på dette
møtet, men diskusjon og beslutning ble gjort i etterkant via epost.
Styret i Asker hundeklubb besluttet 14. mai å støtte NKK økonomisk med en
gave/donasjon på kr 50 000,- og et lån på kr 200 000. Lånet er gitt etter en
oppfordring NKK selv kom med til samtlige klubber. Lånet har en nedbetalingstid på
5 år. Vedtaket er kommunisert medlemmene via Facebook.
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NKK har nylig sendt ut informasjon om at pga støtte fra ulike medlemsklubber har de
nå økonomi til å drive til oktober 2020.
Overført kr. 50.000,- 18.5.2020. NKK ønsker ikke å låne hvis de ikke må.
Lånebeløpet på kr. 200.000,- er av den grunn satt på vent.
5. Flytting fra Vettre til DIF-banen på Dikemark
Mette og Kristin var på befaring på DIF-banen 12. mai sammen med en representant
fra Asker kommune. Det ble et hyggelig og oppløftende møte. Klubbhus og
utstyrsbrakke + biloppstillingsplasser anlegges utenfor banen på kortsiden ned mot
roklubben. Innkjøringen blir flyttet nærmere klubbhuset.
Lyskasterne fra Vettre blir flyttet fra Vettre og satt opp på DIF - 3 langs veien og 1 på
hver kortside (ut mot vannet er det ikke lov å sette opp noen grunnet
høyspentledning).
Banen blir slåddet og ugress blir fjernet, eventuelt blir det også kjørt på mer grus. Om
vi får gjerde ut mot vannet er usikkert, men det er fortsatt på ønskelisten vår.
Kommunerepresentanten tar det med seg videre.
Vi ba om en fremdriftsplan, men det har vi ikke fått enda. Imidlertid er lyskasterne det
første de begynner på - så de kan plutselig en dag være borte fra Vettre. Flyttingen
vil trolig skje fort. Flyttingen er kommunisert medlemmene på Facebook.
6. Årsmøte 18. august
Utsatt pga koronasituasjonen. Ikke mye som må gjøres i forbindelse med dette.
Tid og sted er allerede bekjentgjort (egt. ny frist 23. juni), men vi sender ut
informasjon på FB, på hjemmeside og i Nyhetsbrev om at forslag fra medlemmene
må være Styret i hende senest 14. juli (Nina/Lise). Ny innkalling med sakspapirer
sendes ut senest 2 uker før møtet (4. august).
PS! Må lages forslag fra styret om at leder velges for ett år for å komme i utakt m
sekretær.
7. Høstens kurs og treninger - planlegging
Høstens aktiviteter planlegges som normalt uavhengig av pandemisituasjonen.
Alle grener planlegger og kommer med sine innspill til Nyhetsbrev som sendes ut før
sommerferien. Alle grener må sende info til Lise før 10. juni. Kurskalenderen må
oppdateres innen den tid med høstens kurs, oppstart fellestreninger,
klubbmesterskap mm. OBS! Aktivitetskurset skal sluttføres.

8. Informasjon til/fra medlemmene
a.
e-post
Ikke noe spesielt.

b.
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Hjemmeside/Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendes ut før sommeren med info om bane, høstens kurs m.m. Alle
grener må sende info til Lise før 10. juni.
9. Styremøter
5. februar kl. 18:30
4. mars kl 18.30 – årsmøteforberedelser
14. april kl 18.00
18. mai kl 19.00
18. juni kl 18.30, vi møtes på jobben til Siri.
10. august kl 18.30
I tillegg til et kort tlf møte 20. april.

10. Eventuelt
a) GDPR – E-læringsverktøy før utgangen av 2019 – ikke hørt noe mer fra NKK.
Må ha personvernerklæring på hjemmesiden vår – NKK hjelper oss m dette.
b) Prøveordning i Asker kommune – hundesport som idrett. Mette har vært i
kontakt med kommunen og sendt informasjon. Dette blir sendt videre til fylket.
Vi avventer vurderingen.
c) Godkjenning av instruktører i bruks: Sende søknad til styret. Behandles pr.
mail eller neste styremøte.
d) Mona på rally har en mann som er involvert i Hvalstrand Vel. Der er det en
grusbane med lys som eventuelt kan disponeres av Asker hk. Tøri kommer
med mer informasjon neste møte
e) Krisetilskudd (korona) via Asker kommune: Vi anser at dette ikke er aktuelt for
oss, og overlater dette til de som trenger tilskudd
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