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Tønsberg Hundeklubb
Referat fra styremøte 21.03.2022
Sted:

Forfall:

Hytta
Liv McDowell, Camilla Loe, Laila Nagel, Merete Mørken, Annika Berglund, Ann
Kathrin Kalvenes, Anita Helgesen, Ann Karin Midtgaard, Anne Kronen
Kristin Aabø

Dato:

2022-03-21

Til stede:

Sak nr.
05/22

06/22

Sak
Ansvar
Fordeling av treningstid ute
● Samme tider som i fjor
● Spørsmål fra RL om mulighet for noe ekstra treningstid, f.eks
fredager? Ikke ønskelig å holde av tider til bestemte grupper
på fredager, men man kan booke seg inn når det åpnes opp
for dette for kommende uke.
● Legges ut på FB de ulike datoene for å kunne booke per uke Liv
● Man må alle være innstilt på å dele plassen når det er flere
grupper som trener samtidig. Benytte øverste eller nederste
del - ikke midt på.
● Når starte opp gruppetreninger? Kan starte opp nå. AG
trenger litt mer tid for å organisere grupper og betaling (vil
bli påkrevd å betale før man starter opp å trene).
Bruk av klubbens instruktører
● Nye instruktører som trenger erfaring. De samme
personene som går igjen som instruktører.
● Ikke alle kurs hvor man ønsker å benytte helt ferske
instruktører
● De instruktørene som er interessert kan sende en e-post til
Anne
Anne, og så setter hun opp en liste og tar dialogen.

07/22

Gjennestad 22/23
● Gjennestad har tatt kontakt og spurt om vi vil leie også
neste år da det har vært andre klubber som har tatt kontakt
med ønske om å leie.
● Liv har meldt tilbake at vi vil leie også neste vinter.

08/22

Oppnevning av representanter til FCI
● Foreslåtte kandidater:
○ KG-AG: Thomas Thiesen (gjenvalg)
○ KG: Stein Ole Nergaard

09/22

Innsamling av personalia for oppdatering av Brreg
● Personalia ble samlet inn

Liv

Frist
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10/22

Helårsvann (oppfølgingssak)
● Det har vært usikkerhet rundt hvor kummen befinner seg,
men denne er nå lokalisert
● Reguleringsplan blir forhåpentlig vedtatt til høsten. Kanskje
ikke mer enn 2 år man får bruk for det. Er det verdt det?
Estimat: 12.000,-. Blir fort mer. Har klart oss i mange år uten
vann
● Konklusjon: Videre jobbing med helårsvann droppes nå.

11/22

Oppdatering av innhold hjemmesiden
● Hver av gruppene gå gjennom det som ligger på
hjemmesiden og sende oppdatert info til Ann Kathrin
● Også generell info som må oppdateres, f.eks. styret.
● Kurs som er åpne for alle (også ikke-medlemmer) skal legges
ut. Interne kurs legges kun på FB.
● Mer info om treningstilbud og utfyllende info om hva
klubben har å tilby
● Noen sider kan fjernes:
○ Stevner
○ Resultater
● Vi må passe på å sende info til Ann Kathrin dersom man ser
Alle
ting som bør oppdateres

12/22

Vedlikehold av plassen/gresset
● Vi vet ingenting om Håkonsen & Sukke etter at disse flyttet. Liv
Har vi en skriftlig avtale med dem?? Det må tas kontakt med
dem for å sjekke
● Eventuelt også sjekke med andre lokale aktører
● Granulat bak hytta som H&S skulle ha fjernet + ei tønne
med ukjent innhold. Liv har purret på dem mange ganger.
● Sjekke med Vesar om hvor og hvordan man kan bli kvitt
Ann Karin
gummigranulatet

13/22

Vask av hytte/toalett
● Bør ha en rutine, men ikke like ofte som i fjor
○ Vaske gulvet i hytta en gang per måned
○ Vaske toalett hver måned
○ Vaskes også i forbindelse med stevner og kurs
● Legges ut en post på FB som folk kan sette seg opp på

Diverse

● Hall
○ Det bør allerede nå settes sammen en gruppe som
kan jobbe med hvordan man kan skaffe finansiering,
og en gruppe for å jobbe videre med budsjett (Ann
Karin være kontaktperson for budsjettgruppen).
Starte med å legge ut en post på FB for å spørre om
det er noen som er interesserte.
○ Mulig med samme parkeringsplass som ny nabo? Da
kunne vi kanskje ha spart gresset??

Liv

Liv
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● Søke tilskudd for strøm. Det er åpnet opp for dette også for
organisasjoner.
Anita
Ref. Camilla Loe, 2022-03-21

