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Tønsberg Hundeklubb 
Referat fra styremøte 22.08.19 

 
 

Sted: Hytta 

Til stede: Liv, Annika, Anita, Anne, Marit, og Nina 
Varaer: Merete og Berit 

Forfall: Ann Karin, Tove 

Dato: 2019-08-22 
 
 
Sak nr. Sak Ansvar Frist 
23/19 Dekning av utgifter til mesterskap 

Mottatt søknad fra medlem om støtte til deltagelse i mesterskap. 
Vedtatt at kriterier er oppfylt. Må fremlegges dokumentasjon på 
utgifter. 
 
For neste møte: gå gjennom kriterier for støtte 
 

  

24/19 Hytta: gamle bilder, pokaler, oversikt medlemmer bruksgruppa 
merittgalleri  
Henge opp bilder.  
Rydde garasje 
Bestemme dato senest neste møte 
Hytte-ansvarlig har ansvar for å organisere 
 

  

25/19 Styresaker på facebookgruppe 
Bør unngås - må ha oftere møter.  
Første mandag hver mnd. 
 

  

26/19 Forslag om speil ute på containeren 
Styret vil vente til vi får hall. 
 

  

27/19 Annonse på hjemmeside (innkommet mail) 
Hundemassasje.  
 

  

28/19 75 års jubileum 
Arrangement starter 11.  
Får program nærmere helgen.  
(program er sendt ut) 

  

29/19 Phishing-forsøk, orienteringssak 
 
Politiet er orientert 
 

  

30/19 Klubbmail 
Nina videresender til hele styret 
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31/19 Gjennestad-trening 

 
Liv har kontakt med Gjennestad 
Fordeling av treningstider er diskutert, og Liv setter opp forslag og lager 
informasjon for påmelding,postes i gruppene.  
 
Helgebruk: forslag om maks 2 helgekurs pr gruppe (som går utover 
gruppas avsatte tid) 
 
 

 
 

 

32/19 Facebook siden 
Gruppeledere, leder og sekretær skal ha admin rettigheter 
 

  

33/19 Eksterne og interne kurs, avgifter 
Koordinere pris på grunnleggende kurs.  
1500,-  for kurs ute, 1750,- innendørs. For 12 timers kurs 
125,- pr time 
 
Fjerne prisliste på hjemmesiden.  
 

  

34/19 Hustandsmedlemskap - innmelding og pris 
Barn under 16 trener på foreldrenes medlemskap og delta i 
klubbmesterskap.  
 

  

Diverse BaneNOR orientering- se melding fra Ann Karin: 
 
Har snakket med planleggingsleder i BaneNOR i dag og TOLKER ham slik: de vil 
ha togparkeringen på Barkåker sør og mener at de kan få det til uten å komme 
i stor konflikt med oss og Sukke. Tilførselssporet til togparkeringen vil gå forbi 
plassen vår nær inntil eksisterende spor. Selve parkeringen blir i skogen bak 
plassen - nærmest mulig eksisterende spor. Vi vil også beholde dagens 
adkomstvei med en liten omlegging pga et nytt spor.  
Bekymringsfullt at han ikke hadde hørt om planene for ny treningshall, så jeg har 
bedt WJ om å sende ham tegningene. De vil gjerne ta hensyn til det.  
BaneNOR kommer tidligst med sin offisielle anbefaling om plassering i januar 
2020, så det jeg skriver her er min tolkning av hva planleggeren sier.  
Han virker heldigvis veldig oppegående og samfunnsbevisst. 
Prosjektet legger ut nye tegninger fra konsekvensutredningen av de to områdene 
på sine hjemmesider fk tirsdag. 
 
Hall: spørreundersøkelse – 150 svar. De fleste er interessert i hall.  
Lage oversikt over potensielle inntekter. Kurs, stevner, 
medlemsbruk.  
Egen sak for å konkretisere neste møte  
 
Neste møte: thk’s eiendeler  

  

 
 

Neste møte er: 07.10.2019 19.30 
 
Ref. Nina Marie Sjøkvist,  2019-08-22 


