
Referat fra styremøte den 6. november 
2014 

Drammen trekkhundklubb 

  

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

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, 8. mai og 20. august da Odd Gulaker ikke var tilstede.  
Odd har funnet ut hvem som er kontaktperson i veilaget (Sirikjerkeveien SA) Han heter 
Per Inge Aker. Odd foreslår at vi prøver å få til et møte med han i stedet for bare å ta en 
telefon for å forsøke å komme litt videre med treningsløypa vår. 
 
 
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. Odd 
har purret på Geir på tegning/prisoverslag.  Det skjer ikke mer med dette i høst/vinter. 
 
 
Sak nr. 11/2014 Fellesvaksine 
Eiker dyreklinikk: kr. 300,- for første for 189,- for de neste.  Dette er det rimeligste 
alternativet vi har fått tilbud på.  Vi publiserer dette på nett for våre medlemmer. 
 
 
Sak nr. 14/2014 Julebord 
Vi har leid Villmarkshuset 29. november, hver og en tar med seg spekemat, potetsalat, 
flatbrød og annet tilbehør.  Vi må ha en liten oversikt over "medbrakt mat" sammen med 
påmeldingen slik at vi kan "justere" litt hvis nødvendig.  Klubben sponser husleien som er 
ca kr. 3000. Påmeldingsfrist en uke i forveien. 
 
 
Sak nr. 15/2014 Henvendelse fra Mattilsynet 
Vi har fått en henvendelse fra Mattilsynet lokalt om å utlevere medlemslister slik at de kan 
foreta en tilsynsrunde i "store hundehold".  Vi har videresendt henvendelsen til presidenten 
i forbundet for å få råd om hvordan vi skal forholde oss.  Det blir tatt opp i forbundsstyret, 
så vi venter på svar før vi gjør noe mer. 
 
 
 
 
 
 
 



Sak nr. 16/2014 Ombygging av hundestallen til møtelokale 
Ombygging tas opp på årsmøtet.  Vi må finne ut hvor mye det kan koste. 
  
 
____________________                                         ____________________ 
Arild Jørgensen Roar Samuelsen 
 
 
____________________                                         ____________________ 
Odd Gulaker Solveig Røed Kristiansen 
 
 
____________________ 
Ivar Grønn (sekr) 


