
      

        

       Referat Styremøte  

       Drøbak Hundeklubb
     

Drøbak Hundeklubb  Styreleder: Kjersti Pettersen  www.drobak-hundeklubb.no 

Traneveien 4a   E-post: drobakhundeklubb@gmail.com Org.nr.: 980 935 884 

1447 Drøbak   Tlf: 41539517 

             

Møte nr. 5 /2020 

Tidspunkt: Tirsdag 05. mai 2020 kl. 19:00-20:30 klubbhuset m/ 1 meters avstand 

Til stede:  Kjersti, Harald, Anne, Birgitte og Tone  

Referent: Tone 

5.1. Godkjenne innkallingen til møte 

FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING: 

5.2. Gjennomgang og godkjenning av forrige styrereferat  

– Budsjett/Regnskap deles opp Birgitte og Siri har full kontroll, men ikke hatt møte 

Signaturrett og Prokura sjekkes opp mere.  Tone/Kjersti. 

Utsatt fris for å søke LAN midler til 15mai.  

Moms ref: Regnskapet for 2019 må underskrives av hele styret.  Harald og Anne, mangler da Wenche og 

Tonje 

5.3.  NKK skal vi donere/ låne de penger 

Låne penger til NKK ikke aktuelt da vi ikke vet hva som skjer med vår inntekt pr. i dag med tanke på om vi kan 

avholde Sommerkarusell, Trippelen og Drøbakmesterskapet. Vi bruker ikke av sparekontoen som er tiltenkt 

en kommende hall. Enige om at penger blir gitt kr.10 000,- og med oppfordring til at medlemmer også gir 

selv. 

5.4. Hvordan gjøre treninger fremover. 

Vi reddet kurs valp/grunn i mai, teori innbakt i utetreningen. Opplevde at noen ville vente til at flere av fam. 

Medlemmene kunne være med. Videregående venter til høsten. Treningen fremover vil foregå på samme 

måte med smittevern og 1 meter avstand. Har fungert greit, men slitsomt og passe på. RL starter 10 mai med 

begrenset antall plasser, Videregående og konkurranse.  

Ag vanlig trening Tirsdag/Torsdager fra kl19-21.(mulig fra kl18-22 hvis mange) Alle deltagere skal inn i FB 

gruppen, Trening undere Korona tiden og bruken av Excel arket fortsetter.  Sommerkarusell Ag gruppen 

ønsker å avholde denne med klasseinndeling pr.gang. Diverse smittevernregler må overholdes og kom med 

budsjett. Ønsker også å søke om disp. for å kjørre det som et offisielt stevnet. 

 

5.5  Diverse 

Vi venter med å diskutere treningsavgiften til Korona krisen har roet seg.  

Dugnad på agendaen til neste møte: 

 To do list: Myggmaskin, skrape/vaske utvendig og male hytta. Fjerne mose på tak. Bod flyttes og males. 
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