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Sak
Klubbtøy
Styret må bli enige om en kolleksjon som klubben vil få 20% rabat
på. Utover kolleksjonen kan medlemmene selv bestemme hvilke
produkter de ønsker å kjøpe tl fullpris, med klubbens logo.
Laila Nagel seter opp et forslag tl kolleksjon, frem tl neste
styremøte.

Ansvar
Laila Nagel

Kolleksjonen vil inneholde følgende produkter fra merket Clique.
Dete er et merke som er relatvt normal i størrelsene.
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T-skjorte
Collage genser, med og uten hete
Tykk vinterjakke
Tynn jakke

Treningstier ute for vbrsesongen 2021
Vi fortseter med planen fra i for. Agility og Rally setes opp tl å
starte samtdig, slik at de bygger baner parallelt.
Oppiatering hjemmesiie
Det er Marit Sørum som har ansvaret for hjemmesiden. Dete er lit
tungvint mtp at Marit ikke har verv i styret, og ikke er med på møter.
Sekretær i THK har fåt tlgang tl hjemmesiden, men har lite kunnskap i
hvordan man bruker Wordpress. Det foreslås fra styret at sekretær får en
opplæring i hvordan hjemmesiden oppdateres, og at gruppeledere blir
flinkere tl å melde inn kurs og annen aktvitet som skal publiseres på
hjemmesiden.

10/21

11/21

Gressbanen
Gressbanen er stengt for bruk inntl den har tørket opp eter
vinteren. Grusbanen er åpen for trening.
Oppiatering pb iet elektriske
Det har blit sat opp nyt lys i garasjen, og bytet lyspærer på
toaletet samt utelyset ved inngangen. Varmtvannstanken på
toaletet har blit koblet opp med en bryter, istedenfor

Eileen og
Martn

Frist
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Diverse

skjøteledning. Det har også blit sat opp en utekontakt ved
terrassen, der det er koblet inn en liten lyskaster med
bevegelsessensor, som går på kursen i «stua» på hyta.
Videre ønsker styret at det blir koblet opp et lys med tlsvarende
bevegelsessensor som den på terrassen, som skal belyse
nøkkelboksen ved toaletet.
For å byte den ene lyspæren som har gåt på treningsbanen, må
det leies lif. Martn har fåt i oppgave å utøre denne jobben, samt
byte lyspæren.
Trening før organisert trening starter
Det vil bli oppretet en facebookgruppe for å booke grusbanen for
trening når det er fritrening i helgene og ferier/helligdager. Dete
for å bedre samarbeidet om bruken av banen mellom gruppene. Vi
bruker modellen som ble brukt for fritrening i drivhuset i vinter.
Viktg at alle er fleksible og sørger for at flest mulig kan få benytet
banen tl ønsket trening.
Dugnai
Hundehyta må vaskes innvendig, og dete inkluderer tak, vegger
og vinduer. Kjøkkenskapene må også ryddes ut av, vaskes og
omorganiseres. Viktg at alt blir plassert i plastkasser inni skapene
pga mus. Dete må gjøres innen 1 Mai, og arbeidsoppgavene blir
fordelt på gruppene som følger:
- AG - Kjøkkenskap
- Rally – Takvask
- Bruks – Veggvask
- Lydighet - Vindusvask
-

-

-

Granulathaugen som ligger nederst på grusbanen må
fernes. Denne haugen er full av glasskår og kan derfor ikke
benytes som dekke. Styret vil spørre Håkonsen og Sukke
om dete er en jobb de kan gjøre.
Metall-tønnene og resten av «skrotet» bak hundehyta må
fernes. Håkonsen og Sukke har sagt seg villig tl å gjøre
dete, men må nok få en ekstra påminnelse.
Søppelkassene vil bli flytet ned tl vegen, for at de skal
tømmes ofere av renovasjonsselskapet. Det vil bli sat opp
en tredje søppeldunk oppe ved hyta. Posen fra denne må
kastes i dunkene ved vegen, når den er full.
Det har dukket opp skogsmaskiner i skogen bak
hundehyta. Styret skal undersøke med grunneier om det
skal foregå skogshogst, og komme med informasjon i
facebookgruppene.
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