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Tønsberg Hundeklubb
Referat fra styremøte 02.05.2022
Sted:

Hytta

Til stede:
Forfall:

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

Dato:

2022-05-02

Sak nr.
14/22

15/22

Sak
Instruktørhonorar og prisøkning for grunnleggende kurs
● Agility sliter med å få instruktører pga. veldig lave honorarer.
Kommer til å miste de som er dersom de ikke får mer.
● Honoraret ligger per i dag på 225,-, og det har ikke vært
justert på mange år
● Styret er samstemt om at det bør gjøres en justering, men
det er vanskelig å øke mye nå midt i et budsjettår
● Viktig med ryddige og klare avtaler som gir likhet for alle
● Konklusjon:
○ Honoraret økes til 300,- fra nå og fram til nyttår. I
tillegg vil det gis en kjøregodtgjørelse på 2,-/km fra
innesesongen starter på Gjennestad.
○ Tiltak for å dekke denne ekstrautgiften:
■ Øke prisen for innetreningen fra 1500,- til
1600,-, og treningsavgiften fra 300,- til 400,-.
Begge økningene vil gjelde fra høsten 2022
(ved oppstart for innetrening).
■ Øke kursavgiften for grunnleggende kurs ute
fra 1500,- til 2000,- (kurs som lyses ut fra og
med nå). 2400,- for kurs inne.
■ Ser på ytterligere økning av
instruktørhonorarene fra neste budsjettår.
Oppdatering etter møte med frisbeegolf-klubben
● Frisbeegolferne skal gå langs veien rundt (det blir ikke laget
en egen sti)
● Vil bli satt opp skilt om at de ikke skal krysse over plassen
når det foregår hundetrening
● Dette for å unngå konfrontasjoner og ubehagelige
opplevelser (det vil blant annet være en del barn i følge med
frisbeegolferne)
● Går de over plassen når det ikke er noen fra THK som trener,
kommer vi ikke til å si noe. Men greit om de får vanen med
å gå rundt.
● THK kan inntil videre disponere hele parkeringen, men det

Ansvar

Frist
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er greit om frisbeegolfen benytter plassene nærmest
jernbanelinjen. Vi skal ikke parkere på baksiden av hytta. Vi
skal heller ikke parkere langs veien mot gressplenen. Legges
ut info om dette i gruppene.
● Vi må samarbeide i forhold til stevner, slik at ikke de
planlegger noe samtidig med oss. De utsetter åpning fra
15.mai til 1.juni for å unngå vår helg med LP stevne.
○ Våre stevnedatoer er:
■ 10.mai - AG
■ 21. og 22.mai - LP
■ 25. og 26.juni - AG
■ 20. og 21.august - AG
■ 9. og 10.september - RL
■ 17. og 18.september - Bruks
■ 24. og 25.september - AG
■ 15. og 16.oktober - Bruks
○ Deres stevner bør også inn i vår aktivitetskalender.
Bør markeres med en annen farge.
■ Disse datoene er ikke fastsatt ennå.
● Det er lov å gå tur rundt banen. De er vandt med å ta
hensyn til andre og venter med å kaste til turfolk har gått
forbi.
● Viktig at alle plukker opp etter hundene sine - spesielt rundt
ved deres bane!
16/22

Mandat for gruppene som skal jobbe med hall
● Mange som har sagt seg villige til å bidra
○ Gruppe 1: Ann Kristin Kilde, Hanne Andersen, Nina
Hansen, Ellen Grennes
○ Gruppe 2: Sigurd Lenes, Nina Hansen, Charlotte
Andersen, Ingunn Mansås, Kristine Nystuen
● Må aller først få en avklaring på hva grunneier
Wedel-Jarlsberg skal stå for, og hva vi skal stå for. Får ikke
søkt om penger før vi vet konkret hva pengene skal brukes
til.
● Grunneier vil ikke bruke tid på dette før det er innvilget og
vet at det blir noe av
● Vi kan i mellomtiden komme et godt stykke på vei. Finne hva
en del ting vil koste: Grunnarbeid, gulvdekke, strøm og
vann, type grus osv. Det kan også finnes ut av hvilke frister
de ulike leverandørene må ha for å komme i gang.
● Ikke alt vi vil måtte ha med en gang, men det vil i alle fall
være behov for to toaletter, kjøkkenkrok og lager. Må også
ha en stor port vi kan kjøre inn gjennom.
● Runde med kronerulling blant næringslivet i Tønsberg
(etterhvert)
● Ann Karin sette gruppene i gang før sommerferien. De må
ellers ha hver sin leder og jobbe selvstendig (Ann Karin kun
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være kontaktperson)
● Bør gis en oppdragsbeskrivelse - ikke kalle det et mandat
17/22

Rutiner for tømming av søppeldunken
● Ingen gode rutiner for tømming av søppelkassen oppe ved
garasjen. Kristin tok “drittjobben” sist helg med å tømme
den. Da var det overfylt og lå hundeposer strødd utover.
● Fra nå settes denne søppelkassen inn i garasjen, og tas kun
fram når det er stevner!
● Alle må bruke de store søppeldunkene som står nede ved
inngangen til grusbanen.
● Legges ut info i alle gruppene
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Bruk av gress
● Åpne gresset fra lørdag 7.mai
● Mye grus på gresset. Håkonsen & Sukke skal ta seg av å
fjerne denne grusen, og klippe.
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Mottak av nye medlemmer i klubben
● Tilbakemeldinger om at det er vanskelig å komme som ny
inn i klubben
○ Vanskelig å finne info
○ Mange uoffisielle “grupper” i klubben som det er
vanskelig å komme inn i
● Være flinke til å snakke med de som er nye.
● Si “hei” til alle (også de man ikke kjenner) når dette er
naturlig (dersom folk er konsentrert om treningen er det
ikke naturlig å hilse)
● Passe på at det ligger god info på nettsiden for de ulike
gruppene. Om hvilke tilbud vi har, og hva som forventes for
å starte å trene på gruppene. Stille spørsmål for å kartlegge
hvilket nivå de er på.

Diverse

Neste møte: 13.juni kl. 18

Ref. Camilla Loe, 2022-05-02

