Referat fra styremøte i OODK
Møtenummer: 11/2020
Dato: 24.11.2020
Kl: 18.00.
Sted: Møte foregikk på digital plattform.
Tilstede: Marianne, Tone, Anette, Nadia, Anne, Wenche, Tormod, Hege

Dagsorden:
Sak 71/2020: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Nye saker til dagsorden tas opp under dette punktet.
•

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 72/2020: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte
•

Referat fra styremøtet 26.10. er godkjent.

•

Alle treninger i regi av klubben er besluttet avlyst f.o.m. 13. november inntil videre.

•

Den gamle agilityhengeren er avertert til salgs på finn.no. Hengeren er solgt for kr 10.000.

Sak 73/2020: Innetrening i vinter
Videreført fra forrige møte, ref. Sak 67/2020. Styret vedtok å få oversikt over innbetalinger og
mulige kontrakter for vinteren 2021.
Styret diskuterte mulighetene for innetrening for alle grener framover.
Innetreningene i gjestestallene på Bjerke Travbane for Bruks og LP er betalt fram til nyttår. Det
er interesse for å videreføre avtalen med Bjerke Travbane. For Rally og Agility er det betalt kr
10.800 til Bjerke dyrehospital (ridehallen på Bjerke), som er betaling for en måned i høst.
Kontrakten med dyrehospitalet gjelder ut 2020. Det er mulighet for å leie etter jul også. Leien er
kr 300 per time. Rally har mandager kl. 18-21; Agility har tirsdag og torsdag kl. 18-21.
Medlemmer i begge gruppene har betalt treningsavgift for hele 2020 til OODK.
Styret ønsker å opprettholde kontraktene vi har i dag for innetrening inntil eventuelle andre
alternativer blir aktuelle.

• Vedtak: Styret etablerer en komité som undersøker mulighetene for å leie ett sted der alle
grener kan trene eller flere steder slik at alle grener får et godt innetreningstilbud. Ridehallen
på Bjerke egner seg veldig bra, men har begrenset kapasitet. Denne komiteen bør bestå av
representanter fra hver gren. Foreløpig er Synøve Dahl vervet fra Bruks og LP.
Representanter for de andre grenene hentes inn. Det skal meldes ifra til Marianne om hvem
som verves.
Sak 74/2020: NKK instruktørutdanning: Trinn I – grunnutdanning
OODK trenger flere instruktører. Styret vil vurdere mulighetene for å arrangere kurs i NKK
instruktørutdanning Trinn I. Hege Torp la fram et innspill.
•

Vedtak: Styret opprettholder ambisjonen om å arrangere instruktørutdanning for Trinn I i
løpet av 2021. Styret ser for seg en ordning der klubben betaler en del og deltakeren betaler
en egenandel. I tillegg forplikter den som deltar på instruktørutdanning seg til å holde
kurs/treninger i klubben. Hege formulerer et forslag til tekst som skal ut til medlemmene.
Videreføres til neste styremøte.

Sak 75/2020: Årsmøte 2021 OODK
Styret diskuterte årsmøtet i OODK som vil bli avholdt i mars neste år.
• Vedtak: Marianne og Anette tar ansvar for planlegging fram mot årsmøtet. Saken tas opp
igjen på neste styremøte.

Faste orienteringspunkter:
•

Antall medlemmer: 338

•

Klubbaktiviteter

•

Økonomi

•

Stevner

•

Trening/kurs

•

Materiell/vedlikehold

•

Eventuelt
o
o

RS (Representantskapsmøtet i NKK) er utsatt til 2021.

Et medlem i OODK har blitt intervjuet av A-magasinet og ønsker å få ta bilder på
Brekke med noen av klubbens hindre.

o

40-årsjubileum: Vi setter ned en festkomité. Gro Eker og Hege Sundsbarm er vervet fra
lp. Wenche, Nadia og Hege har ansvar for å verve medlemmer fra respektive grener.
o

Forespørsel vedr. kontaktinformasjon og OODKs årskontingent for 2021 fra NKK er
besvart av Hege.
o

Marianne og Anette vil legge fram forslag til møtetidspunkter i februar og mars 2021 i
forbindelse med arbeid med årsmøtet.

