
Referat fra styremøte den 21. august 2013 Drammen trekkhundklubb

Sted: Hos Venke

Tilstede: Arild, Roar, Venke, Jan-Roger og Ivar Forfall: Odd

Sak nr. 2/2013 Tverken
Salg av hytta ved Tverken.  Ingen møtte til fellesvisning sist lørdag, det er en som har lånt nøkkel i 
dag for å se. 

Sak nr. 3/2013 - Høstsamling
Høstsamling 20.-22. september ved Songa sammen med Mush og Jarlsberg. Området ved Mykle 
der vi hadde samling sist var opptatt til andre aktiviteter i det tidsrommet vi ønsket oss

Sak nr. 4/2013 – Forespørsel fra Eikholtsenteret
Forespørsel fra Eikholt, de ønsker at vi skal gi 7-8 deltakere på et kurs de skal ha i oktober en kort 
intro i bruk av hund til transport.  De ønsker også at vi skal kjøre litt med disse deltakerne med hund 
og vogn.  Aktuelle datoer er 24. oktober og 7. november. Vi ønsker å bidra, Arild kan ta fri fra jobb, 
Venke og Ivar kan kanskje også delta.  Vi tenker å ta 12 hunder fra Arild, og heller dele opp slik at 
vi kjører med 2 mindre spann hvis det er behov for flere spann.

Vi gir en tilbakemelding og gir et tilbud på kr. 7.000  pr dag.

Sak nr. 5/2013 - Fellesvaksinering av hunder
Arild jobber med å få til en ordning med fellesvaksinering av hunder.  Han har et par veterinærer i 
kikkerten med tanke på tilbud.  Medlemmene er bedt om å si sin mening om dette, og eventuelt 
melde inn hvor mange hunder de har slik at vi kan innhente et tilbud.

Sak nr. 6/2013 – Brønnøysundregistrene
Vi har fortsatt ikke fått registrert styreendring i registeret.  Ivar sjekker med Brønnøysundregistrene.

Sak nr. 7/2013 - Lychefondet.  
Vi vil søke om midler til ny vedskåle/materiell-skjul med utedo.  Vi ber om pristilbud fra Geir 
Nyrønning. Ivar fullfører søknaden etter at vi vet hvor mye uthuset vil koste.

Sak nr. 8/2013 - Drammen GP
Løpet blir søndag 6. oktober, kl. 1100. Vi kjører samme program som i fjor.  Villhund ønsker å ha 
stand, Gro Saugerud (Drammen Brukshundklubb) ønsker å være med på arrangementet.  Vi kan 
tilby brukshundfolket å delta i miljøklassen. Vi innkaller til et møte på Stegla  18. september for å 
fordele jobber og legge de siste forberedelser.  Vi må ringe rundt til nøkkelpersoner i forkant. 
2. eller 3. oktober møtes vi for å sortere startnummer og sette opp heat. Dette publiseres på nett den 
4. oktober.

Referat ved Ivar Grønn


