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Tønsberg Hundeklubb
Referat fra styremøte 22.08.2022

Sted: Hytta

Til stede: Liv McDowell, Camilla Loe, Laila Nagel, Anne Kronen, Annika Berglund, Ann
Kathrin Kalvenes, Anita Helgesen, Merete Mørken, Ann Karin Midtgaard (med på
deler av møtet via telefon)

Forfall: Kristin Aabø,

Dato: 2022-08-22

Sak nr. Sak Ansvar Frist
25/22 Status freesbegolf / THK

● Har vært ekstremt mye trafikk og mange klager i sommer
● Det er forsøkt å snakke med dem flere ganger, men det har

ikke hjulpet.
● Det er satt opp gjerder og skilt nylig, og etter dette har det

blitt mye bedre.
● Noen har også snakket med en fra freesbegolfen som lovet

å ta det ekstra opp med klubbens medlemmer, og legge ut
på deres hjemmesider og FB.

● Vi tror derfor at vi ikke trenger å gjøre noe mer per nå.
● Ann Karin har fått tilbakemelding om at de antagelig ikke får

bygget gangsti i 2022
● Golfklubben skal ha et stevne førstkommende søndag

(28.august). De har spurt om å låne plassen. Vi er kun
interessert i å låne ut parkeringen.

● Vi kan sette opp skilt om anbefalt fart, men ikke en tvunget
fartsgrense

26/22 Henvendelse ang. stand / sponsing av premier
● Henvendelse per e-post til Liv 2.august:

“Hei, Jeg har forsøkt å sende mail til agility gruppa uten svar
så da prøver jeg her. Om det er interessant for andre typer
arrangement så stiller jeg gjerne opp på det også. For
eksempel utstilling, rally lydighet, lydighet, bruks osv
Håper på svar og ønsker fortsatt god sommer!
Med vennlig hilsen
Maria del Carmen Omenås Kolstø
Hundemassør og rehabiliteringsterapeut på hund
Alva's Dog Therapy”

● Ann Kathrin har snakket med henne
● Ønsker å ha en stand med litt balanseballer osv., og kan

også sponse premier
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● Flere i styret kjenner til henne som en hyggelig og flink
dame

● Holder til i Telemark, men har kunder også i Vestfold
● Dette er bare positivt!
● Gruppeledere tar kontakt med henne og sender en oversikt

over stevner: alvasdogtherapy@hotmail.com
● Anita har tidligere snakket med innehaver av Dyreriket på

Revetal, og hun har også nevnt at dette kan være
interessant. Anita tar kontakt med henne.

27/22 Rally / AG mandager
● Kristin har snakket med Hans Thollef
● De er enige om at rally og AG deler treningsplassen der

gress møter grus, og så trener rally og AG annenhver uke på
gress og grus. Er det ikke forsvarlig for AG å trene på gress
pga f.eks glatt underlag får de ha hele grusen. Slike
endringer gjøres der og da når utfordringer dukker opp.

● Enighet om at dette er en god løsning.

28/22 Planlegging av timeplan Gjennestad
● Vi har fått Gjennestad og signert kontrakt. Pris har gått opp

145.000 - 165.000.
● Periode: 1/10 - 19/2 (t.o.m)
● Neste år er det mulig vi kan leie lengre utover våren da de

bygger et nytt veksthus, og har forstått at THK gjerne ønsker
lengre periode.

● Endret litt på planen fra i fjor
○ RL har fått litt mer tid da de har hatt lite tid tidligere

● Alle gruppene hadde i fjor mulighet for å booke et helgekurs
før jul og et etter jul (totalt to kurs per gruppe). Dette blir
også gjeldende i år. Legges ut når det skal være kurs, og så
legges det ut når kurset er ferdig og andre kan trene.

● AG ønsker å ha et bookingsystem (at man setter seg opp på
tider). Ann Kathrin tar ansvaret for dette.

● Må passe på at ikke enkelte okkuperer mye tid med kreative
løsninger.

● Pris økes fra 1500,- til 1600,- pga. økt leie
● Instruktørhonorar skal også økes, og derfor må også trening

i gruppene økes.
● Rally gjøre om til slik som LP - at man betaler for tiden og

ikke per hund. Dette fordi det ofte ikke er instruktør. Vil også
gjelde gruppetreninger for AG uten instruktør (gr. 3).

● Det må settes ned foten for å bytte grupper. Man kan melde
på ekstra gruppe og betale ekstra, men ikke bytte. Kun
internt (f.eks. innenfor AG). Dette må gå via gruppeleder.

● Det skal være lov å delta på kurs uten å være medlem,
dersom ledige plasser. Kursavgift + 150,- per dag / 300,- per
helg
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● Nytt betalingssystem med utsending av faktura. Lager
produkter per gruppe. Vil kunne ta ut lister over de som har
betalt..
Løses enten ved at Liv oppretter ordrer, eller at det
importeres en liste. Anita lærer opp Liv.

● Betalingsfrist 25.september.
● Det må følges bedre opp en tidligere at ikke folk kaster

søppel inne i hallen. Påminnelser i gruppene av
gruppeledere.

29/22 Minimum antall deltagere for å arrangere kurs?
● Det har blitt satt en grense tidligere. Litt usikkerhet om hva

som ble satt. Tror det er 4 stk.
● Vi holder på dette antallet, men det viktigste er at man går i

pluss.
● På valpekurs etc. skal man tjene penger
● På andre interne kurs, skal man bare ikke gå i minus.
● Ved innleie av instruktør til gruppetreninger betaler klubben

vanlig honorar, og deltakerne må betale resten.
Ved innleie av instruktør til helgekurs eller liknende betaler
deltakerne hele instruktørhonoraret.

● Skal det skilles mellom grunnleggende kurs og
kokurransekurs også når det gjelder instruktører som er
medlemmer i klubben?
Dette settes opp som en egen sak på neste møte.

30/22 Dokumenter og vedtak fra styremøtene - hvordan skal man lete
● Det er dessverre ikke mulig å lage noen sortering på dette,

så man må bare lete.

Diverse ● Neste møte: Mandag 3.oktober

Ref. Camilla Loe, 2022-08-22


