
Referat fra styremøte den 20. august 
2014 

Drammen trekkhundklubb 

  

Tilstede: Arild Jørgensen,  Roar Samuelsen,  
Solveig Røed Kristiansen og Ivar Grønn. 

Forfall:  Venke Gulli og Odd Gulaker 

 

 

 
Gjennomgang av tidligere referater og underskrifter. 
 
 
Tidligere saker for gjennomgang: 
 
 
Sak nr. 9/2013 Treningsløypa vår, videre arbeide mot kommunene? 
Saken er utsatt fra 29. januar og 8. mai da Odd Gulaker ikke var tilstede. 
Utsettes til neste styremøte. 
 
 
Sak nr. 3/2014 Nytt uthus 
Arild tar kontakt med hyttesjefen Eivind. Vi har avklart at vi kan bygge 15m2 uten søknad 
og plassering på tomten er klarlagt.  Det kan se ut til at vi ikke kommer i gang med bygging 
før til våren. Vi må høre litt med Eivind om vi kan få et pukklass i dumpen bak hytta. 
 
 
Sak nr. 9/2014 Barnas bondegård 
Vi har fått en forespørsel fra forbundet om vi kan bistå på Egertorgets matfestival den 6. 
og 7. september.  Vi ser oss ikke i stand til å stille opp på dette.  Ivar gir beskjed til Lotte 
(forbundet). 
 
 
Sak nr.10/2014 Drammen Grand Prix 
Gjennomgått innbydelse. Oversender det til Odd for videre publisering.  Vi tar et 
forberedende medlemsmøte 24. sep på hytta. 
 
 
Sak nr. 11/2014 Fellesvaksine 
Arild : Kongsberg, kr. 250,- pr. hund.  Eiker dyreklinikk: kr. 300,- for første for 189,- for de 
neste.  Vi har ikke fått beskjed fra Odd om hva det vil koste hos Axel Bernhoft.  Vi avventer 
dette før vi publiserer det på WEB.  
 
 
Nye saker: 
Sak nr. 12/2014  
Idrettsmesse og skoleløp i Drammen 
Vi greier ikke å stille opp på dette i år.  Forbundet stiller opp, kanskje med hjelp av Lena 
Boysen. 
 
 
Sak nr. 13/2014 Lychefondet 
Vi bør ha fullført pågående prosjekt med uthus før vi søker om nye midler. 



 
 
 
Sak nr. 14/2014 Julebord 
Det har kommet forslag om å leie Villmarkshuset og servere spekemat.  Klubben kan 
sponse husleien som er ca kr. 3000. 
 
 
 
____________________                                         ____________________ 
Arild Jørgensen Roar Samuelsen 
 
_____________________ _____________________ 
Ivar Grønn (sekr) Solveig Røed Kristiansen 


