Årsmøte Asker Hundeklubb

Tirsdag 18. august 2020
Sted: Leikvollhallen, Asker
Antall til stede: 17 (17 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: Bjørg Jacobsen og Trine Tørrisen
Protokollunderskrivere: Trine Tørrisen og Gro Bunæs.

3.

Årsberetning 2019
Vedtatt.
Antall medlemmer pr 31.12.2018 var 477.

4.

Regnskap 2019
Vedtatt.
Klubbens likviditet er svært bra. Årsresultatet viser et overskudd på kr.
283 729.
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. Medlemskontingent for 2021 (se Årsberetningen)
Vedtatt uendret.
b. Budsjett 2020
Vedtatt.
Budsjettert med et overskudd på kr 129 980.
Vi gjør oppmerksom på at budsjettet ble satt før koronasituasjon. Klubben
har i løpet av våren 2020 støttet NKK som ikke har hatt inntekter på lang tid
pga. hundesykdommen høsten 2019 og koronasituasjonen i 2020. Styret
har valgt å gi kr 50 000 i gave og tilbud om kr 200 000 i lån, som NKK ikke
har benyttet seg av (men de står avsatt fremdeles). Flere kurs har dessuten

blitt kansellert pga koronsituasjonen.
c. Ekstraordinær avsetning fra driftskonto til bane- og hallkontiene
Pga at overskuddet ikke er så stort nå i august som det var da den
opprinnelige innkallingen til årsmøtet i mars ble sendt ut, vil vi pr. i dag ikke
sette av penger ekstraordinært til ny bane som opprinnelig foreslått. Vi vet
at vi kommer til å ha kostnader (gjerde, bom, hundebur m.m.) på Dikemark,
så vi vil ikke binde de pengene på en banekonto.
Vedtar å overføre kr 350 000 til hallkonto.
d. Styrer ikke på valg i 2021
Vedtatt at styrer ikke er på valg før i 2022 for å komme i utakt med
sekretær.
6.

Status treningsbane Vettre
På forrige årsmøte ble ny prosjektert bane på Fusdaljordet presentert. Kort
tid etter mottar vi beskjed om at alle planer avsluttes - Asker Kommune
lovte å komme med en ny løsning. I april/mai 2020 fikk vi tildelt DIF-banen
på Dikemark, og flyttet dit 10. juni 2020.

7.

Innkomne forslag/saker fra medlemmene
Ingen innkomne forslag.

8.

Valg
Nytt styre for 2020 ble enstemmig vedtatt:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Sekretær:
Styremedlem, bruks:
Styremedlem, ag
Styremedlem, lp:
Styremedlem rally:
Styremedlem, junior:
Varamedlemmer:

Kristin Gudem
Sigrid Bergquist
Ellen Staurset
Nina Berg
Siri Hagen
Anniken Sæther
Linda H. Thrygg
Tøri Krohn
Anne Kari Brodin
Ronja B. Bråthen

(Ikke på valg)
(På valg for 2 år)
(På valg for 2 år)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(På valg for 1 år)

Varamedlemmer:

Mette Dahl

(På valg for 1 år)

Hjemmeside/kommunikasjon
Bane

Ny valgkomité og revisor ble enstemmig vedtatt:
Valgkomité:
Arnt Reiten, leder
Nina Oftedal, medlem
Heidi Myrbo Hoff, medlem
Malin Waldenstrøm, vara

(På valg for 2 år)
(På valg for 2 år)
(På valg for 2 år)
(På valg for 1 år)

