Referat fra styremøte den 7. mai 2014
Tilstede: Arild Jørgensen, Odd Gulaker,
Roar Samuelsen, Jan-Roger Norup og Ivar
Grønn.

Drammen trekkhundklubb
Forfall: Venke Gulli.

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 da Odd Gulaker ikke var tilstede. Et AS driver veien slik at
videre saksbehandling kanskje bør gå via dette selskapet i stedet for mot hver og en
grunneier. Løypa er tråkket et par ganger i vinter. Planlagt tømmerkjøring ga forsinket
tråkking. Det ble ikke noe tømmerkjøring likevel denne vinteren. Vi ønsker helst
snøscooterkjørte løyper. Videre fremdrift: Tillatelse fra veilaget, deretter grunneierlag. Odd
fortsetter utredingen av dette.
Sak nr. 3/2014 Nytt uthus
Arild har dialog med Eivind om dette. Ikke søknadsplikt, bygger 15m2 som er maks.
Arild tar kontakt med Geir Nyrønning om praktisk gjennomføring.
Sak nr. 5/2014 Tinget
Styret foreslår Arild Jørgensen. På grunn av reglene for representasjon må vi ha en
kvinnelig deltaker også. Mulig vi kan spørre Venke Gulli.

Nye saker:
Sak nr. 6/2014 Årsberetningen
Gjennomgås og evt. rettes (Arild og Ivar setter opp denne i fellesskap)
Sak nr. 7/2014 Regnskap for 2013/ Budsjett for 2014
Regnskapet ble gjennomgått og styret anbefaler årsmøtet å godkjenne det.
Videre ble også kasserers forslag til budsjett gjennomgått og godkjent. Styret ser ikke
noen grunn til å foreslå endring i medlemskontingenten for 2015..
Sak nr. 8/2014 Innkomne saker
Ingen.
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. Dette på bakgrunn av en henvendelse arrangøren har gjort til forbundet
som har videresendt den til oss. Vi stiller oss i utgangspunktet positive til dette og sjekker
ut om vi kan låne noe profileringsutstyr hos forbundet, evt. produsere noe selv.
Sak nr.10/2014 Drammen Grand Prix
Vi undersøker om travbanen er ledig 4. eller 5. oktober. Arild foreslår at vi luftet
stemningen for en ny klasse: Stafett: sykkel, sparkesykkel og løping. Samme deltaker,
samme hund, men tre forskjellige stilarter.

Sak nr. 11/2014 Fellesvaksine
Odd sjekker priser med Axel Bernhoft, Arild tar en runde blant andre veterinærer.

