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

09/2018
27.11.2018
19.00
Østhornveien 15 C, 0874 Oslo (Hos Kristen)

Unni, Heidi Widar, Hege, Wenche, Kristen

Dagsorden:
Sak 42/2018: Godkjenning av referat forrige møte (se styremøtemappe 20181025)
•

Godkjent med noen rettelser.

Sak 43/2018: Hvordan møter gruppene nye medlemmer?
•

Styret inviterer til og planlegger et møte.

Sak 44/2018: Økonomisk støtte til juleavslutninger (Kristen), se vedlegg
•

For treningsavslutninger til Jul eller Påske gjelder retningslinjene i Klubbhåndboken.
Men siden avslutningene i Bærum Hundesenter av plasshensyn trolig blir begrenset til
dem som har deltatt på innetreningen, bør klubbens økonomiske bidrag ikke bli for
stort. Dette informerer styret de treningsansvarlige om.

Sak 45/2018: Dekning av lagkontingent ved rallylydighetsstevner (Kristen, se vedlegg)
•

Klubben dekker lagdeltakelse også i rallylydighet, med dokumentert betalt kontingent
på inntil 250 kr.

Sak 46/2018: Innetrening fra nyttår 2019 (Kristen, se vedlegg)
•

•

OODK benytter retten i avtalene med Bærum Hundesenter til å fortsette med trening
etter nyttår for agility og rallylydighet. Det leies treningstid for 3,5 måned: januar,
februar, mars og halve april. Treningsavgift settes til 700 kr for agility og 600 kr for
rallylydighet. Påmelding etter først til mølla-prinsippet, så de som trente om høsten gis
ikke fortrinnsrett.
Hvis det blir innetrening for lydighet og bruks, legges prisen til 600, så kan man evnt.
legge seg på 3 måneder i stedet for 3,5 måneder ved litt få påmeldte.

Sak 47/2018: Søknad om støtte til kurs for lydighetsinstruktørene 2019 (vedlegg)
•

Styret dekker 8000,- av de 13000 kronene, fordi deltagerne selv må dekke reise og
opphold.

Sak 48/2018: Høring NBF’s brukshundregler
•

OODK har kjørt en runde hos egne medlemmer, fått tilbakemeldinger og sender inn et
høringssvar basert på disse.

Faste punkter:
•
•
•
•
•

•

Antall medlemmer: 264 (282)
Klubbaktiviteter:
o Dato for årsmøte 2019 blir 21 mars.
Økonomi:
Stevner
Materiell/vedlikehold
o Vannet i hytta og på doene er fjernet og tømt for vann for vinteren.
o Dørene på den ene nye bua er litt vrange og bør justeres til våren.
o Lås på agility-hengeren rustet bort og har blitt erstattet av vaier og lås inntil
videre.
Annet:
o Sende mail om årsrapporter

Neste styremøte: 9 januar 2019, kl. 19, hos Kristen.

