
Referat styremøte i OODK 

Møtenummer:  8/2021 

Dato:   23.09,2021 

Kl:   18.00 

Sted:                        Aker Lås, Brobekkveien 105 

Tilstede:   Marianne Aker, Carol Ann Myhre, Kari Schrøder, Hege Torp, Anette 

B. Jægersborg, Wenche M. Olsen, Helle Langmoen 

 

Dagsorden: 

Sak 59/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

Sak 60/2021: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte. 

Presisering av sak 50 i referat vedtatt. Nytt referat er sendt ut.  

 

Oppfølging av aksjoner siden siste styremøte: 

Alle aksjoner er utført. 

 

Sak 61/2021: Hvem skal ha tilgang til å legge ut resultater etc på vår web side? 

Styret har fått forespørsel om treningsansvarlige kan få tilgang til å legge ut info på web-siden til 

OODK. 

Vedtak: Kun web ansvarlig har tilgang til OODKs web side. 

 

Sak 62/2021: Ferdigstille tekst på vår webside. 

Styret vil oppdatere teksten på OODKs web-side. Hver gren må også oppdatere sine sider.  

Vedtak: Wenche og Hege ferdigstiller ny tekst. 

 

Sak 63/2021: DogCue - ny plattform for hundeklubber, skal vi være med? 

Styret har fått forespørsel om OODK skal delta i DogCue. 

Vedtak: Det er ikke aktuelt for oss å delta på denne plattformen på nåværende tidspunkt. 

 



 Sak 64/2021: Bruksgruppa søker om støtte til kurs/treningssamling. 

Bruksgruppa skal ha kurs /treningssamling på Sølen helga 2 og 3 oktober og søker om kr. 4 000 i 

støtte til terrengleie og kursavgift. 

Vedtak: Bruksgruppa får kr. 4000 i støtte. 

 

Sak 65/2021: Innkjøp for å erstatte ødelagt utstyr 

Agility ønsker å erstatte bøyler til slalåmen, der det nå ikke lenger er et fullt sett, og kan derfor ikke 

brukes effektivt i opplæring. 

 Vedtak: Agility får kr. 1500 (eventuelt pluss frakt) til innkjøp av nye slalombøyler. 

 

Sak 66/2021: Innkjøp av kjegler 

Ifm det nye reglementet må LP kjøpe inn 12 nye kjegler til “sirkusøvelsen” både til FCI3 og kl.3 

Vedtak: Konkurranselydighet får kr. 1700 til innkjøp av nye kjegler. 

 

Faste orienteringssaker: 

• Antall medlemmer: 402 

• Økonomi: Hege Torp ga en statusoppdatering på økonomi for perioden januar-august 2021. 

Generelt er aktivitetsnivået i OODK så langt i 2021 høyere enn i samme periode i 2020. Det 

antas at utgiftssiden vil øke mer enn inntektssiden utover høsten. Likevel ligger det an til et 

overskudd i 2021. 

• Stevner: Blåbærstevne (AG) 26. september. Klubbmesterskap og bronsemerkeprøve AG 25. 

september 

• Trening/kurs: Bruks har sporkurs på Sølen 1-3 oktober med 20 deltakere. På Brekke tennes 

lyset på midtre plan 1. oktober. 

• Materiell/vedlikehold 

• Innetrening: Agility leier ridehallen på Ellingsrud gård torsdager, mens LP og Bruks leier 

plass i ridehallen på Ellingsrud mandag og tirsdag. Rally leier ridehallen på Bjerke. På 

onsdager.  

• Nye mail 

• Evt.  

o Klubben setter stor pris på at Nina klipper og holder plenen på Brekke vedlike. 

OODK-poeng for jobben blir økt til 3000 og øretelefoner med musikk blir innkjøpt. 

o Det er avholdt et dialogmøte mellom styret og treningsansvarlige. Det var enighet om 

at OODK skal fortsette å være en klubb for aktive hundeeiere med basiskunnskap om 

hundetrening, og som har en plan og et mål for trening av egen hund.  

OODK 

23.09.2021 


