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Tønsberg Hundeklubb
Referat fra styremøte 13.06.2022

Sted: Hytta

Til stede: Liv McDowell, Camilla Loe, Laila Nagel, Ann Karin Midtgaard, Anne Kronen, Kristin
Aabø, Annika Berglund

Forfall: Ann Kathrin Kalvenes, Anita Helgesen, Merete Mørken

Dato: 2022-06-13

Sak nr. Sak Ansvar Frist
20/22 Booking / Aktivitetskalenderen kurs

● I pinsen var det både et brukskurs og et AG-kurs
● Fungerte greit denne gangen, men det bør ikke skje da det

kan være veldig utfordrende for nybegynnere
● Det må alltid sendes e-post til den ansvarlige (ikke

Messenger eller annet)
● Viktig å snakke sammen på kryss av gruppene

21/22 Oppdatering frisbeegolf-klubben
● Det blir totalt forbudt for frisbeegolferne å gå over plassen

til THK
● Viktig å stoppe dem på en hyggelig måte
● Skiltene som er satt opp er litt små, men det er mange
● Det var noen som gikk over plassen åpningshelgen på tross

av skilt og oppfordring om å gå rundt, men de aller fleste
gikk det an å snakke til

● Det har så langt vært god kapasitet til parkering, så vi lager
ikke bestemte plasser for dem / oss så lenge det ikke er noe
problem

● Det er også satt opp skilter angående fart
● Vi skal ikke parkere på baksiden av hytta

22/22 Rally / AG mandager
● Det har kun vært Rally-gruppen som har båret gjerder de

mandagene hvor det har vært deling
● Forslag om at det deles slik at AG / RL bytter annenhver uke

mellom hele grus eller hele gress. Må tas opp med Hans
Thollef.

● Ikke aktuelt før til høsten igjen

23/22 Samarbeid mellom gruppene
● Allerede vært innom dette. Det viktigste er å kommunisere,

slik at ikke ting kræsjer.
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24/22 Søppel
● Søpppel har ikke blitt tømt på mange uker.
● Skulle vært tømt rundt den 1.juni.
● Avtalen er hver måned i sommerhalvåret (april -

september), og annenhver måned i vinterhalvåret (oktober -
mars).

● Ann-Karin har purret i dag, og de har lovet å tømme nå.
● Det har blitt kastet store ting i dunken (stoler + diverse

annet). Dette kunne vært satt ved siden av dunken. Vi
betaler per dunke + per kilo for det som står på utsiden. TA
GJERNE MED STORE TING HJEM! Så slipper klubben å betale
for det. Gruppeledere må informere om dette i gruppene.

● Ødelagte bur og noen kanner som står ute blir nå kastet.

Diverse ● Nye forskrifter på høring fra NKK / Mattilsynet om at man
må ha kunnskap om hund før anskaffelse. Vil det være
aktuelt for klubben å holde kurs rundt dette?
Kanskje fra nyttår.

● Dyrevelferdskontrollør: Alle stevner skal i følge Mattilsynet
ha dette, men NKK mener at dette kun bør gjelde
“høyintensiv” aktivitet. De fleste hundesportene vi driver er
ikke høyintensive.

● Treningshall: Første møte har vært avholdt for
arbeidsgruppe 2. Det var kun Ann-Karin, Nina og Sigurd
deltok.

○ Sigurd har innhentet priser fra Kine/Hege etter
erfaring fra Go Agility hallen.

■ Prislapp totalt: 5 mill. (samme entrepenør
som THK har sjekket med)

○ Nina skal regne på renter for leie og årlige kostnader
○ Arbeidsgruppe 1 har ikke Ann-Katrin kapasitet til å

lede. Høre med de som har sagt seg villig til å være
med om det er en av dem som kan ta ansvaret som
leder. Ann-Karin sender ut Messanger melding til
disse.

● Neste møte: Mandag 22.august kl.18.
● Neste deretter: Mandag 3.oktober kl.18

Ref. Camilla Loe, 2022-06-13


