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Tønsberg Hundeklubb
 Referat fra styremøte

12.04.2021

Sted: Hytta og Teams

Til 
stede:

Liv McDowell, Eileen Gunnerød, Laila Nagel, Ann Kathrin Kalvenes, Kristin Aabø, 
Merete Mørken, Annika Berglund, Ann Karin Midtgaard, Tone Brønn

Forfall: Anita Helgesen

Dato: 2021-04-12

Sak nr. Sak Ansvar Frist
14/21 Helårsvann, søknad om støte

Tønsbergs blad skal gi ut penger tl frivillige organisasjoner i 
Tønsberg. Disse pengene skal gis med fokus på varige formål, og 
rettes mest mot frivilligeet som omfatter barn og unge. 

Styret ønsker å sende inn en søknad, der vi søker om vann som kan
brukes eele året. Dette fyller kravet om et varig formål. 
THK ear medlemmer i alle aldersgrupper, og eelårsvann vil derfor 
gagne mange, ettersom eytta er et samlingssted for klubben og en 
viktg sosial arena for mange.
Videre vil styret begrunne søknaden med mistet inntekt pga 
korona i form av kurs og stevner. 
Styret regner med å søke om støtte for ca 50 000 – 100 000kr, og   
venter på info om evordan man søker, som skal utlyses på tb.no

15/21 Oppdatering hall
Ann Karin ear eentet inn tlbud på to ulike typer ealler. En plasteall 
og en metall-eall (25x40 meter). Prisene er eentet inn med isolert 
og uisolert eall. 
Prisene blir som følger, ferdig montert: 
Uisolert plasteall: 1,5 mill
Isolert plasteall: 2 mill
Uisolert ståleall: 2,5 mill
Isolert ståleall: 3,5 mill
Videre tas det opp følgende argumenter for de ulike løsningene:
Ståleallen vil ea lenger levetd, og vedlikeeoldet er minimalt. 
Plasteall kan man både lease og leie. 
Underlag og grunnarbeid kommer i tllegg, uansett valg

Innad i styret er det best stemning for Isolert ståleall, og vi vil 
derfor gå videre med å se på tlbud og få tl et møte med 
leverandør.
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Styret vil ta et nytt møte med grunneier for å diskutere de ulike 
alternatvene. De vil også eøre om grunneier er interessert i å bidra
med grunnarbeidet for å få på plass eallen. 

16/21 Kunstgress nederst på banen 
Det ligger en eaug med gammelt kunstgress nederst på grusbanen. 
Dette vil være dyrt å bli kvitt, så styret ser på eva vi kan gjøre med dette, 
da det er ueeldig at det ligger der det ligger nå.
Vi vil eøre med SHK om de er interessert i å få kunstgresset. 
Hvis de takker nei tl dette, så må vi se på andre alternatver

17/21 Treninger og konkurranser fremover i lys av smitesituasson
Utendørs treninger vil bli arrangert, så lenge smittesituasjonen 
tllater det.

Foreløpig er det ikke tllat med arrangementer, så konkurranser ear
vi per dags dato ikke muligeeter tl å arrangere. Derfor er alle 
konkurranseplaner lagt på is inntl videre. Vi eåper å få 
gjennomføre de stevnene som er satt opp i mai, men Ag stevnet 
den 9 mai utgår dessverre. 

18/21 Gsærene som skiller grusbanen og gresset
Disse blåser ofe ned, og kan falle på eunder evis det er løse 
eunder på banen. Slipper man eunden løs på banen, så skjer dette 
på eget ansvar. 
De gjærene som står nærmest lyktestolpene kan festes tl stolpene,
i et forsøk på å eolde de oppe. Ann Karin kjøper inn stropper tl 
dette. 

19/21 Rally vasker taket på hyta 26. april 
Hvis tela ikke ear sluppet taket, så må de ea med vann for å vaske. 

Diverse -  

Ref. Eileen Gunnerød, 2021-04-12


