Referat'fra'styremøte'i'OODK'6.10.2015'
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:
Forfall:

9/2015
06.10.2015
19.00
Østhornveien 15c
Til stede: Iris, Kristen, Tone Cecilie (Skype), Marit, Marianne.
Maria, Nina

Dagsorden:
Sak 32/2015: Godkjenning av referat fra styremøte 8/2015
Referat godkjent
Sak 33/2015: Forslag til kandidater NKK's særkomite for utstilling, jf vedlegg 1
Vedtak: Klubben tar NKKs forslag til kandidater til etterretning
Sak 34/2015: Høringsinnspill nye landslagsregler agility, v TC
Vedtak: Ingen innvendinger bortsett fra at regelverket for utregning av poeng virker noe
komplisert. TC tar kontakt med NKK
Sak 35/2015: Lys på Brekke: Justere lampene ennå litt? Se Vedlegg 2
Vedtak: Vi tar en helhetlig vurdering av lysene etter denne sesongen. Vi utsetter derfor ev.
justering til neste år.
Sak 36/2015: Gratis påmelding til stevner for NKKU-medlemmer? v/Venke Henning. Skal
klubben fortsette å sponse medlemmer opp til 25 år?
Vedtak: Vi ønsker å senke aldersgrensen til 18 år og at det skal gjelde for alle. Stå i
stevneinvitasjon: Deltagere som fyller 18 år det året de går stevner får refundert
påmeldingsavgift ved fremvisning av legitimasjon.
Faste punkter:
•

•
•
•

Antall medlemmer
o Aktive pr. 6.10.2015: 306
o Passive pr. 6.10.2015: 21
o Nye medlemmer etter 7.9.2015: 6
Klubbaktiviteter
o Høstfest, Marianne etterlyser påmelding
Økonomi
Stevner
o Søkt NKK om Rallystevne i 30.4.2016. Hege Kornør sagt ja til å være
stevneleder
o Bruks-stevne. Iren kommer tilbake med dato innen fristen fra NKK
o Iris tar kontakt med stevneleder LP for å få ev. innspill til Stevnehåndboka før
den publiseres

•

•

•

Trening/kurs
o Vintertrening: Tanum: lørdag, søndag 8.00-10.00 og søndag 20.00-22.00.
Tidene er dårlige. Klubben er villig til å gå opp til 400 kr. pr. time hvis vi får
bedre tider, dvs forskyve treningen med en time, ev ½ time. Trening vil bli
forbeholdt AG, da de andre grenene har vist liten interesse. Marianne sender ut
påmelding.
Materiell/vedlikehold
o Kristen har hatt problemer med leveranse fra det danske firmaet Shop til dyr
o Det kommer skap med lås. Men må ryddes plass.
Utleie
o Norsk Dachshundklubb ønsker å leie Brekke 27.8.2016. Vi ønsker ikke å leie
ut helger i august/september grunnet stor sannsynlighet for egne kurs. Styret
ønsker å være restriktive med utleie da det medfører ganske mye ekstraarbeid
samt at man ønsker å bruke kreftene på klubbens egne aktiviteter. Vi ønsker
bare unntaksvis å leie/låne ut området.

Neste styremøte: 12.11.2015
Dato: 12/11-15
Leder Iris B. Idland

'

