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Møte nr. 1 /2020 

Tidspunkt: Tirsdag 1417. januar 2020 kl. 19:00-20:30 i klubbhytta 

Til stede:  Kjersti, Birgitte, Tonje, Harald, Anne, Wenche, Henni og Tone   

Referent: Tone 

1-20 Godkjent innkalling til møte 

FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING: 

1. Gjennomgang og godkjenning av forrige styrereferat – punkter som ikke var gjort eller mangelfylt 

Bua Tone purrer Eva. Myggmaskin lite mygg på denne tiden men ikke glemt den står fremdeles hos 

Helene Tone sjekker.  

-Eva er kommet med i komiteen ang. utbyggingen av Høiås  

2. Komiteer - ingen innkomne saker.  

Ungdomstilbud – Ina Himle skulle ha kurs for ungdommen.  Kr. 5 000,-  Bevilges 

3. Utstilling Moss – ok  

4. Økonomi – Budsjetter  

Her ble det tatt opp hva slags utstyr gruppene trenger.  

Valp-grunntrening kr 3 000,-  

LP kr 20 000  

AG kr 10 000,- Tonje muntlig har purret og ikke gitt tilbakemelding innen fristen 15 des.  

Smeller kr 10 000,- 

Vedlikehold av hytten kr 30 000,- Må males utvending, vaske tak og div. Kjøpe lys til røde bua Tonje  

5. Toalett – Kr 22 400,- for tømming av tank. Lite nå i vinter da banen er lite brukt. Spre budskapet om 

fylling av vann til hunder gjøres i ute spring, da renner ikke rent vann i tanken. Anne lager plakat om 

ute spring og fylle vann til hunder 

6. DM 2020 og 2021 – Høiås banen for stevnet i 2021 er ok fra DFI . Dommere og stevneleder ok  

7. Satsningsgruppe LP – Sponser inne trening. Høre med Geir Ottesen om NKK instruktør kurs ansvar 

Sensor Harald 

8. Ved uoverensstemmelser bør/skal styret involveres tidlig i saken. Få sett saken objektiv sett.     
 
9. Årsmøte – 10.mars kl. 19.00  

Sende ut varsel og innkalling før med frist om innkommende saker før 3. feb  

Årsberetning i de respektive grener sendes til Birgitte. Regnskap er under arbeid.  

Disse sitter ett år til Birgitte, Kjersti, Harald, Tone.  

Disse er på valg Henni, Tonje, Wenche, Anne, Stine, Kari.  

Styret har ønsket om at alle grener er representert i styret.  

Valgkomiteen også på valg.  

Årets ekvipasjer de 3 beste resultat i gren du konkurrerer i. Sendes til klubben.  

Årets nykommer! utnevnes av komiteene. 

10. Diverse -Drøbak Hundeklubb blir omtalt i Hund & Fritid i marsutgave. Wenche har kontakt.   
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