Referat fra styremøte den 4. mars 2015

Drammen trekkhundklubb

Tilstede: Arild Jørgensen, Roar Samuelsen, Forfall: Venke Gulli
Solveig Røed Kristiansen, Odd Gulaker og
Ivar Grønn.

Gjennomgang av tidligere referater og underskrifter.
Tidligere saker for gjennomgang:

Sak nr. 9/2013 Treningsløypa
Søknad om å få preparere løype på vegnettet til Sirikjerkeveien SA (Saasenveien til kryss
Slettfjellveien, Slettfjellveien og Grastjernveien) ble levert til formann i Sirikjerkeveien SA i
siste uka av januar 2015. Søknaden inneholdt også anmodning til Sirkjerkeveien SA om å
formidle kontakt med grunneiere Grastjern – Gravdalstjern fram til grense mot Selvik bruk.
Det ble avholdt et møte med representanter for styret i Sirikjerkeveien SA den 3. mars.
Odd Gulaker og Arild Jørgensen deltok fra DTK på dette møtet sammen med
representanter for styret i veilaget (Sirikjerkeveien). De var i utgangspunktet positive til vår
henvendelse om hundeløyper på skogsbilveiene i området og at vi kan preparere disse
med snøscooter ved behov. De har heller ikke noe i mot at vi får benytte tråkkemaskin
ved behov. De har selvfølgelig betenkeligheter med at det kan bli noe vanskeligere å
brøyte hvis det blir nødvendig i løpet av vinteren eller tidlig på våren. Derfor kan de tenke
seg at vi betaler inn til et "brøytefond", hvis slik brøyting blir nødvendig og at det medfører
ekstrakostnader. De ønsker seg i utgangspunktet tidlig bar vei på grunn av planting osv.
De var positive til skilting om hundeløype.
I tillegg ble det foreslått at vi kunne få oversikt over grunneiere Grastjern – Gravdalstjern
for å kunne kontakte dem og be om tillatelse til å preppe løype der, og det ble foreslått befaring om vi var interessert. En av de største grunneierne på den strekningene var til stede
på møtet.
Vi ble bedt om å minne medlemmene på å betale årskort for veien. Odd legger ut
betalingsinfo på facebook.
Sak nr. 3/2014 Nytt uthus
Arild tar kontakt med hyttesjef Eivind for å få status.
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 har fått avklart at vi ikke
kan legge noe pukk i dumpen bak hytta på grunn av at det er der vannet dreneres mot
Stegla. Espegård (grunneieren) som ble spurt om dette mente at vi heller skulle lage en
liten bru/klopp over vanndammen som legger seg der. (Vi fikk samtidig greie på at vi ikke
har veirett.) Vi må ta dette opp med Geir Nyrønning for å få en pris på en klopp også. Odd
har purret på Geir på tegning/prisoversslag på tilbygget.

Sak nr. 16/2014 Ombygging av hundestallen til møtelokale
Eventuell ombygging tas opp på årsmøtet for å høre om det er aktuelt. Deretter må vi få et
prisoverslag. Vi bør ta opp dette på årsmøtet som et forslag fra styret.

Sak nr. 1/2015 Dørnøkler
Det er laget opp mange dørnøkler til Steglebu. Vi vet at Arild, Eivind og Bjørn Magne har
hver sin, men de resterende er delt ut uten at vi har kontroll på det. Skal vi bytte
dør/nøkkel? Dette blir å ta opp på et senere møte.
Sak nr. 2/2015 Årsmøtet
Årsmøtet 2015 blir 5. juni kl. 1800 på Steglebu. Vi må be medlemmene om å melde inn
eventuelle saker til årsmøtet innen 23. mai. Roar setter opp forslag til budsjett, vi må sette
opp en utgiftspost for neste år på løypekjøring. Arild og Ivar tar seg av årsrapporten. Vi
forsøker å få til en grillkveld etter årsmøtet
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