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Tønsberg Hundeklubb
 Referat fra styremøte

14.12.2020

Sted: Hytta

Til 
stede:

Liv McDowell, Annika Berglund, Tove Rye-Andersen, Ann Kathrin Fjørtoft Kalvenes, 
Anita Helgesen, Tone Brønn, Merete Mørken, Laila Nagel, Eileen Gunnerød, Martin 
Revå (Gjest) 

Forfall: Ann Karin Midtgaard

Dato: 2020-12-14

Sak nr. Sak Ansvar Frist
63/20 Oppdatering/oppsummering om «oppussingen» av hyta

Liv og Anita har fislagt gulvet i gangen, og lagt parket på resten av 
gulvet i hytaa Russel McDowell har bidrat  ye i 
oppussingsarbeidet, og har listet hele hyta,  alt de nye stolene og
bordet i hyta, og utfrt diverse andre s å-oppgaver ved 
oppussingena
Det gjenstår fre deles lit på  fbleringsfronten, og her er det 
planlagt innkjfp av salongbord tl sofakroken,  ater foran dfrene,
Skap tl oppbevaring og kurver tl hyllene so  allerede er i hytaa 
Låsen på hyta skal også bytes tl en elektronisk kodelåsa 
Så langt har oppussingen ko  et på under 12 000a dete tallet vil 
fke noe, da det er planlagt innkjfp av fere  fbler, sa t utbedring
av det elektriskea 

NB! Det kan ikke være sfppel inne på hyta, på grunn av  usa 
Det  å eventuelt investeres i plastbokser i alle skap, for 
oppbevaring av tfrrvarer, kafe og lignende, hvis vi fnsker at dete 
skal oppbevares i kjfkkenskapenea 

64/20 Vurdere hva som skal gjøres med det elektriske ved hyta 
(utelys/banelys), med innspill fra Martn Revå (elektriker)
Det er tdligere tat opp at noen av utelysene på banen  å bytes 
pære påa Her foreslår Martn å heller byte hele la pen, da dete 
vil gi bedre lys og bli billigere på sikta Martn har tat på seg dete 
oppdrageta 
Videre fnsker klubben at utelysene på selve hyta også blir 
oppgraderta Det fnskes lys  ed bevegelsessensor på terrassen der 
LP-utstyret er lagret, sa t bedre lys ved inngangspartet og 
toaletet på hytaa 
Det fnskes også en kontakt/ny kobling for var tvannstanken på 
toaletet, da denne ikke er koblet opp  ed annet enn en 
skjfteledninga 
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Martn har tat på seg disse oppdragene, eter sa tale  ed styreta 
65/20 LP gruppa lurer på om de kan bruke vinterens «kurstd» på å 

heller ha LP-bootcamp uten instruktør, mtp at det ikke vil legges 
opp tl interne kurs pga korona.
Det er godkjent fra styreta Bruksgruppa vil også benyte denne lfsningen 
for en av kurshelgene sinea 

66/20 Budsjet for 2021
Mangler budsjet fra LP-gruppa 
Lagt inn overskudd på 6700 kra 
Det vurderes o  det skal graves for å kunne få vann tl hyta 
gjenno  hele åreta Dete vil tas opp igjen når vi vet lit  er o  
situasjonen  ed hall (ca Hfsten 2021), og eventuelt budsjeteres i 
året 2022a 

67/20 Årsmøtesaker
- Gruppene  å sende inn sine saker innen 15a 01a 2021
- Års ftet vil avholdes på Gjennestad, Sfndag 21a Februar 
2021, kl 19:00a Dete grunnet at det er stfrre plass på 
Gjennestad, og letere å holde avstand i tråd  ed 
koronarestreksjonera

- Det  å velges en ny revisor, so  ikke siter i styreta 
- Medle skontngenten blir ikke forandret, eterso  NKK 
fnsker å fke grunnkontngenten i 2022a 

- Rally gruppa sfker o  å bli tat opp so  fast 
aktvitetsgruppe i klubbena m  dete godkjennes  å  an 
se på vedtakene tl klubben og eventuelt endre dissea

- Det vil bli innffrt et krav o  betaling for å kunne delta på 
treningene  ed instruktfr, på 300 kr per åra 

68/20 Forslag tl lovendring NBF
NBF har ikke en ko petansegruppe,  en en fagko itea Disse 
jobber for styret i NBF, og blir oppnevnt av styreta Dete  ener 
 edle  ene av NBF i THK at er uheldig, eterso  fagko iteen 
har såpass  ye innfytelse på regelverketa Medle  ene fnsker at 
fagko iteen skal velges inn ved års fte, fra forslag fra 
valgko iteen, og ikke utpekes av styreta 
Dete forslaget tl lovendring  å sendes inn tl NBF på vegne av 
Tfnsberg hundeklubba Noe so  gjfres  ed godkjenning fra styret 
og leder av klubben sa t leder av bruksgruppaa 

69/20 Annet
Klubbtfy:
- Det er sendt forespfrsel tl et netsted o  å få tl en avtale 
der klubbens  edle  er selv kan bestlle klær  ed 
klubbens logoa 

- Det er funnet en bunke  ed stryke erker tl klær,  ed 
klubbens logo, so  vil legges ut for salg tl klubbens 
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 edle  era 
- Sa arbeidet  ed Europris er avslutet, så Europris fernes 
fra hje  esidena 

- Alle pre ier so  er kjfpt inn tdligere skal gjenno gås, for 
å se hva so  er aktuelt å bruke so  pre ier, og eventuelt 
kaste det so  ikke kan brukes so  stevnepre iera 

- Vi leter fre deles eter sponsor tl FFr på stevnera 

Ref. Eileen Gunnerød, 2020-12-14


