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Styremøte DHK
08-09. august 2020/mail
Deltagere
Meldt forfall
Ikke møtt
Referent
Møtestart
Møteslutt
Sak
Fra AG
komiteen

Tone. Tonje, Harald, Birgitte, Anne, Wenche og Kjersti

Kjersti
08.08.2020.kl 15:00
09:08:2020 kl 15:00

Referat
Mail fra AG Komiteen.
Til styret
Fra agilitykomiteen

Ansvar
Styret

Frist

orientering om innkjøp, agilitygruppen.
Vi ønsker å bestille inn utstyr til en verdi av ca 42.000 kroner.
Agilitygruppens mål er både å bra og sikkert utstyr for utøverne, men
også ha en utstyrspark som gjør at vi kan arrangere stevner helt på egen
kjøl, med to ringer.
Til det økonomiske:
Vi har fått et budsjett på 20.000 kroner. Av disse er ca 3000 brukt på
manko i betaling på inne trening.
I tillegg skulle vi få 50 prosent av overskudd på sommerkarusell.
Anslag viser at netto overskudd på de tre sommerkarusellene blir
65.000 kroner, og at ag-gruppas del av dette blir 32.500
Agilitygruppen dekker altså innkjøpene over eget budsjett, men vi
orienterer gjerne om behovet for investeringene. Så må dette skje raskt
fordi bestillingsfristen er klokken 21.00 søndag 9. august. Dette for å
rekke levering til DM.
For å bra nok utstyrspark mangler vi:
2 tunneler, en haug med sandsekker og godkjente hoppehindere.
Det siste løser Harald for oss. han oppgrader fram mot DM 12
hoppehindere som gjør at vi fram til 1. januar har 30 godkjente hopp
(han sparer oss vel for en 10-12.000 kroner ...). 1. januar kan det
komme ny klasseinndeling, slik at vi fram mot sommeren må skaffe
rundt 10 hindre som også kan ha høydene 10 og 15 cm. i dag har vi fra
ca 20 og oppover.
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I tillegg bør/må vi ha ny godkjent lengde, såkalt "soft mur" på sikt.
I tillegg satses det stort på det som heter løpende felt i klubben og for å
få trent dette trenger vi en stige til. både fordi vi da har godkjent stige
ut og inne i vinter, men også fordi den nye vil være regulerbar.
INNKJØPET og ønsket bestilling nå

30 sett Jenny Bags 14.070, - 2 Jenny tunnel, 6 meter 10.400, - 1
Oxerpinne 600,- 1 Stige 17.500,-

Totalt: 42.570

regnskap

Estimert regnskap:
Totalt utgifter: kr. 22.491,94 +?

Styret

Inntekter 1. stevne: kr. 22.769 (mottatt fra NKK)
Inntekter 2. stevne: ca. kr. 38.896 (ikke mottatt fra NKK)
Inntekter 3. stevne: ca. kr. 14.456 (ikke mottatt fra NKK)
Overskuddet kan bli ca. kr. 53.629.06.
tid

Jeg vil påpeke at jeg synes styret har fått altfor kort frist til å behandle
dette, AG komiteen må bli flinkere med å gi oss bedre frister.
Oppgjørsskjema til NKK er sendt på meil nå fredag, vi kan ikke legge ut
dette før vi får pengene av NKK (ref Birgitte)

Styret

Løsning:

Da er det flertall i styret for innkjøp.
Etter stimulert utregning kan AG handle for 32.000,De kjøper inn kun stige nå for 17.500,Bestiller andre ting de trenger på et senere tidspunkt når alt er oppgjort
av utgifter og inntekter.
Vi får informasjon om det til neste styremøte som er 1. september kl
19.00
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