
Styremøte med gruppeledere. Sandefjord hundeklubb 13.08.2020 

 

Tilstede fra Styret: Rune Huseby, Lars Reppesgård, Connie Varpe, Lillan Røste, Gry- Live Gulliksen, Linn-

Marie Lommerud Olsen. 

Gruppeledere tilstede: Hans- Kristian Halmrast, Siw Hauge, Marit Bjelland, Michelle Foldnes, Svein 

Børresen. 

Ikke tilstede: Kari-Gro Bangvoll, Toril Alfredsen, Anita Løvheim, Jon- Atle Andresen, Andrea Huseby, Sven-

Christer Hauge, Christine Riise, Heidi Bjunes,  

 

- Agenda: 

o Presentasjon av de nye 

 En rask gjennomgang av personene tilstede på møtet og deres rolle 

o Fremtidsvisjon for klubben 

 Få ferdig hytte på Åsrum 

 Etablert rom ferdig, mange materialer ligger klare.  

 Utelager/bod ute på plassen, lager bak hytta 

 Tak over uteplassen mellom hyttene 

 Lys ute, ledninger ligger klart, mangler sikringsskap og lampe. Bør 

prioriteres mtp kurs ute på høsten.  

 Parkering  

 Tømt gammel hytte- selge den. Følere ute 

 Selge garasjer på sikt 

 Hundeparken har planlagt årsmøte med valg av ny leder. Hundeparken er 

underlagt SHK. 

o Rutiner på den nye plassen 

 Toalettet skal på sikt være åpent hele tiden. Må først kunne låse videre inn til 

resten av lokalene. 

 Stor nok plass til at alle kan trene samtidig. 

 Forslag om at det settes opp fellestreninger for de ulike gruppene 

o Treningstider på den nye plassen mtp fellesskap og området med lys 

 Lydighet 

 Rally 

 Agility 

 Bruks 

 Alle kan trene, vi har god plass 

 Gruppelederne setter seg sammen og lager en «plan»,  

o Stevner fremover i egen regi 

 Uoffisielle stevner – trene på å arrangere stevner på ny plass 

 Månedskonkurranser. Trening mot konkurranser + konkurransetrening  

 Andre treningsgrupper kan trene samtidig som det er treningsstevner.  

o Våre planer 

 Vi flytter all trening til Åsrum når lys og toalett er på plass.  

o Økonomi 

 Klubben søker om momrefusjon for 2019 

 Klubben hadde forventet tap 135 000 fra NKK. Klubben har søkt om 70% 

kompensasjon. Venter på svar.  
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o Div 

 NKK Sandefjord:  

 Potensiell inntekt på ca 130k. Krever mannskap. Rune forhandler videre.  

 Studieforbundet. Melde inn alt av kurs (også timeskurs). Krav minimm 4 stk som 

har vært på kurs 10 ganger 

 Dugnader fremover. Connie sender ut en forespørsel på når pådrivere kan stille til 

dugnad. Dugnadsdatoer settes opp på bakgrunn av når det passer. 

o Eventuelt 

 Hans- Kristian ønsker å leie utstyr til eksternt kurs. Klubben får en liten sum i leie. 

Lån av utstyr innvilget 

 Siw. Timeskurs, 250kr pr dropin i hallen kan virke som en avskrekkende sum, kan 

være krevende å få inn nye medlemmer. Styret tillater at det ikke betales full 

dropin de første gangene for å få inn nye medlemmer som vil betale hall-leie på 

sikt. 

 Svein har fått inn en person som ønsker å hjelpe til med plenklipping.  

 Det må klippes ofte, det er flere personer som klipper og har behov for å 

fylle drivstoff. Det sjekkes opp om vi kan opprette et kort på cirkle k. om 

kortet kan ligge der kan de aktuelle personene få tilgang til koden slik at 

de kan kjøre innom å fylle opp kanner ved behov. 

 Michelle  

 Ønske om basseng til å ha på Åsrum. Dersom noen har et basseng er 

det bare å sette det opp.  Tillegg til referat, basseng er nå satt opp. Viktig 

at dette tømmes etter bruk. 


