
Referat fra styremøte den 30. oktober 
2013

Drammen trekkhundklubb

Sted: hos Ivar

Tilstede: Arild Jørgensen, Odd Gulaker, 
Jan-Roger Norup, Roar Samuelsen og Ivar 
Grønn

Forfall: Venke de Lange

Gjennomgang av tidligere referater, og underskrifter.

Tidligere saker for gjennomgang:

Sak nr. 1/2013 Salg av hytta ved Tverken – oppsummering
Hytta er overdratt til ny eier og vi har fått oppgjør kr. 104.082,- fra megler. Beløpet er satt 
på høyrentekonto.  Det er opp til årsmøtet å avgjøre hvordan beløpet skal behandles.
 
Sak nr. 4/2013 - Fellesvaksinering av hunder - skal vi gå videre med dette?
Vi avventer til våren med dette da det var lite interesse nå i høst.  Eiker dyreklinikk har gitt 
et tilbud, vi kan innhente flere tilbud.  Vi må også ta i betraktning at det kan komme krav 
om nesevaksine på enkelte løp neste år.

Sak nr. 6/2013 - Lychefondet - vi har fått tilbud på uthus og fått midler. 
Lychefondets utdeling for 2013 er klar, og vi fikk kr. 10.000 til uthus. (Vi søkte om 50.000,-)
Årsmøtet 2013 budsjetterte også med kr. 10.000 til uthus i år. Vi må undersøke om det 
skal sendes melding til kommunen om at vi skifter ut det gamle uthuset med et nytt.
Det kom også frem et forslag om at vi kan bygge om stallen på hytta til et møterom el.l. 
Hvis vi setter opp et større skjul ute enn det vi har i dag. 

Sak nr. 7/2013 - Drammen GP - oppsummering
Drammen Grand Prix samlet 83 deltakere i år.  Løpet ble avviklet på en grei og rask måte 
og tilbakemelding fra TD og andre var positiv.  Vi fikk noe kritikk for for høy lyd fra 
høyttaleranlegget.  Vi må antakelig leie eget høyttaleranlegg neste år, slik at vi dekker 
«stallområdet», hvis vi ikke får slått av flere av høyttalerne som står mot Buskerudveien.  
Vi må ha en egen premieansvarlig som tar ansvaret for premiebordet.
Vi fikk et overskudd på ca. kr. 15.000,-.

Nye saker:

Sak nr. 8/2013 Jubileumsfest/julebord
Vi har leid Villmarkshuset på Konnerud den 30.november.  Datoen faller akkurat ut på 
stiftelsesdatoen 30. november 1933. Det er avsatt kr. 10.000 til festen fra årsmøtet.
Arild sjekker priser på mat.  Ivar sørger for innbydelse/arrangement på Facebook/WEB.
Påmelding kr. 100,-.

Sak nr. 9/2013 Treningsløypa vår, videre arbeide mot kommunene?
Veiene er i stor grad reparert etter uværet.  Vi har avtale om parkering ved Damtjern og 
den blir brøytet.  Løypekjører bruker deler av «vår» trase til å komme opp på åsen slik at vi 
får preppet løype ved snøfall.  Odd har tenkt å få til en løypetrase  fra treningsløypa til 
hytta ved Stegla.  Vi har fått aksept i Øvre Eiker for delen av traseen som går der.   



Sak nr. 10/2013 Medlemsmøter på Steglebu
Laila og Roger Leergaard kan komme på et møte og holde foredrag. Det er ikke lett å 
samle folk på møtene så vi er avhengig av å ha noe å bidra med i form av foredrag for å 
trekke medlemmer.  I første gang forsøker vi med et møte med Leergaards.  En eller 
annen torsdag i desember.


