Referat styremøte i OODK
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:

4/2018
09.05.2018
19.00
Østhornveien 15 C, 0874 Oslo (Hos Kristen)

Tilstede: Wenche, Heidi, Kristen, Widar, Unni, Hege T
Ikke tilstede: Beate

Sak 15/2018: Godkjenning av referat fra forrige møte (vedlagt)
•

Referatet godkjennes, men det ønskes generelt litt fyldigere referater.

Sak 16/2018: Innbygging av container
•
•

Det vil bli gjennom ført en befaring 24 mai på morgenen med folk fra klubben
og mulige utførere.
Vi tar saken videre i neste styremøte.

Sak 17/2018: Gjennomgang av materiell m.m. Vedlegg prosedyrer.
•

Denne saken flyttes med til neste styremøte.

Sak 18/2018: Hege har vært i kontakt med byutviklingsetaten, angående status for behandling
av planer for Skar leir.
•
•

Det kan hende det er mulig å komme med innspill her.
Hege lager utkast på innspill til kommunen.

Sak 19/2018 NKKU lån av Brekke.
•
•
•
•

Heidi ber om å få en kontaktperson og litt informasjon om antall per dag.
Vi vil også ha litt avklaring rundt hvordan de gjør det fra dag til dag
Vi må ha noen fra klubben som kan følge litt opp og muligens vise hvordan utstyr
benyttes.
Vi låner ut gratis til dem, som tidligere.

Sak 20/2018 Forespørsel fra Hege Kornør om lån av utstyr (vedlegg).
•

Enstemmig ok.

Sak 21/2018 Forespørsel angående bruk/leie av Brekke. (vedlegg).
•
•

Heidi hører om hvem dette er og hvilken anledning de ønsker å leie i.
Kristen hører med vår kontaktperson i kommunen hvis vi får svar.

Faste punkter:
•
•

•

•

•

•

•

Antall medlemmer
o Klubbmedlem: 222, Totalt: 238
Klubbaktiviteter
o Vårtreningen på Brekke og i skogen er i gang, litt senere enn vanlig pga. mye
snø.
Økonomi
o DNB kort på «avveie» (meldt fra revisor Maria Opstad). Unni tar kontakt med
banken når hun har fått prokura på konto.
o Det tar tid å få tilgang til banken for ny kasserer.
o Wenche legger ut litt promotering av grasrotandelen.
Stevner
o Bruks har sitt stevne 9 juni.
o Agility har sitt stevne 1 september.
o Lydighet har sitt stevne 2 september.
o Rally har sitt stevne 22 september.
Trening/kurs
o Innføringskurs i agility er avholdt
o Bruks har hatt feltsøk-kurs
o Rallygruppa vil ha epost sendt til Lise Lottes privatmail.
Styret vil unngå private mailadresser på hjemmesiden, som bl.a. ofte må skiftes
§ Heidi går inn og sjekker om det er mulig med automatisert
videresending fra OODK-adressen til enkeltadresser.
Materiell/vedlikehold
o Innkjøp av åpent hinder LP (Marianne Aker) Det ble kjøpt før nyttår
o Kristen kjøper inn noen flere lagringsbokser til hytta.
o Pumpe til vannet på den ene doen må fikses, også låsen. Kristen
o Vi trenger et nytt teltstativ. Kristen kjøper inn
Annet
o Høring på organisering av NKK er blitt sendt oss en gang til. Wenche lager
kortfattet svar til regionen, vi går for alternativ A
o Våre nye Lover ble ikke godkjent av NKK første gangen pga. noen småfeil.
Heidi rydder opp i disse og sender inn på nytt til godkjenning. Vil lar
æresmedlemsparagrafen stå der den står.
o Dugnad ved uoffisielle stevner, der alle kan melde seg på, skal gi OODKpoeng.
o Vi har mottatt mail fra Anne Kari Brekke om at flere burde få adgang til å
kjøre inn på Brekkeområdet i periodene da klubben disponerer Brekke.
De som i dag kan få nøkkel er de treningsansvarlige, klubbens egne
instruktører og treningsledere, styrets medlemmer og eventuelt andre som
trenger det i forhold til sine oppgaver for klubben.

Styret ønsker ikke å endre dagens praksis. Det er uaktuelt at alle aktive
medlemmer skal ha adgang til hytta og til å låse opp bommen. Styret legger
stor vekt på et korrekt forhold til kommunen, som vi leier Brekke av.

Neste møte: 4 juni hos Kristen.
Dato:
Leder

