REFERAT FRA STYREMØTE I KHK

Dato:
Møtetid:
20.10.21
Kl 1800
Møteleder:
Trine Ose
Innkalt:
Dorte Lundell
Anne Mette T. Bomann
Katrin Bråthen Thorkildsen
Kirsten Høines Stensvold
Trine Ose

Sted:
Klubbhytta
Referent:
Kirsten H. Stensvold
Fraværende:

KOPI AV REFERAT LEGGES UT PÅ STYRETS FACEBOOKGRUPPE
GODKJENT REFERAT OFFENTLIGGJØRES PÅ KHK’s HJEMMESIDE
Sak

Referat/handling
Godkjenning av innkalling, saksliste og referater

76/2021 Status Eventueltsaker fra møte 1/9:
Postboks i byen er sagt opp, postboks er nå på
Hånes. --------- har nøkkel.
77/2021 Status økonomi/kasserersituasjonen
Kasserer får ikke overta før ny leder er registrert i
Brønnøysundregisteret. Utlegg og regninger må
sendes til bank-kontakten av kasserer frem til
dette er i orden.
72/2021 Innetrening vinter 2021/22
6 timer i Søgne Vdg er booket. (man og ons)
Man formiddag er booket i Odderøyahallen for LP
+ søndag med RL/LP.

Frist

Ansv.

Status
ok
ok

ok

Må sjekke ut med RL om det er interesse for
kveldstrening i Søgne Vdg. Det legges ut
meningsmåling vedr interesse når det er avklart
om torsdagen er ledig. T sjekker avklaring med
søgne.
Det må være en meningsmåling blant AG medl
om interesse for innetrening i Søgne. Pris kan ikke
avklares før antall påmeldinger er avklart.
74/2021 Jubileumsfesten
Booking er i orden på Ernst. 26.november.
Oppstart kl 19.00. Påmelding via hjemmesiden.

ok

Invitasjon er sendt ut. Medlemmene betaler 300,klubben betaler øvrig kostnad inkl velkomstdrink
og en enhet til maten.
78/2021 Rydding trær A. Martinsen
A kan fjerne trær på området mot å få veden.
Arbeid utføres i hht avtale med grunneier og
styre, og A står for arbeid og kostnader mot å få
beholde veden. Trine sjekker ut avtale med
grunneier.
79/2021 Stevner 2022
- Sørl.app 27.3.22 – dommer ok
- RL (med NTK) 7.-8.5.22 – dommer?
- LP 29.5.22 – dommer OK
- LP 28.8.22 – dommer OK
- LP 25.9.22 – dommer OK
Systemet ang å søke arrangement er ikke oppe og
går ennå. Så snart systemet er operativt må
søknader om stevner sendes
80/2021 Tilskudd til frivillige organisasjoner
Kirsten informerte om ulike tilskuddsordninger og
utformer søknad som sendes for tilskudd vedr.
krisepakke korona.
Søknad sendes til Skillingsfondet ang klubbutstyr.
81/2021 Årsmøte 2020 i NKK Agder 27.10.21
og deltar som representant fra styret
82/2021 Planlagte kurs fremover
Valpekurs:
Prøver å få satt opp et lite valpekurs før jul.
Avventer svar fra instruktør.
Setter opp 3 valpekurs til våren.
Unghundkurs
Bronsemerke
AG kurs:
Nybegynner kurs helg - Henriette?
Videregående helgekurs + egentrening med
instruktør. Christian?
K snakker med AG kommiteen + sjekker opp pris
og muligheter.
Sporkurs x2 – Per Ivar?
Runderingskurs/Feltsøk– Per Ivar?
Brukshundprøve forberedendekurs–

Må
følges
opp

ok
25.10.21
30.11.21

ok

Blodsporkurs: --------RL kurs:
--------- Kl 1 og 2
---------? Kl 3 og elite
Det inviteres til et instruktørmøte etter Årsmøtet
10.11.21.
83/2021 Banebelysning
Befaring på området. Arbeidslamper til å henge
på trærne kjøpes inn for å bedre banebelysning.
84/2021 Status AG-stevnet
- Internett –-----har sjekket ut router + abb. Dette
må kjøpes inn før stevnet. Enstemmig vedtatt.
- Bord og megafon –----har kjøpt inn
- Skjøteledninger –----har kjøpt inn
- Innkjøp kiosk – --- kjøpt inn + ----ordner prisliste
- Opplasting - Oppmøte fre kl 17 for å frakte
utstyr fra Strømme til Dønnestad. Styremedl som
kan møter kl 15 for å begynne flytting.
Medlemmer er forespurt om å bake kaker.
Har AG-stevnekommiteen tenkt på mat til
dommer? Er det laget sikring for utstyret vedr
fuktighet?
AG-kommiteen har laget arbeidslister for lør/søn.
---har printet plakater og skilt
Styret tar kiosken.
---tar med stiftemaskin
Det må være et stativ til å henge opp
start/resultatliste
Kaffetrakter må tas med + dunker med vann
---tar med utstillingstelt + klubbens telt
Stevnekommiteen har ansvar for diverse utstyr
som trengs på stevnet.
---tar et evalueringsmøte med stevnekommiteen
etter stevnet.
85/2021 Eoå 10.11.21 kl 18
Dokumenter er utsendt til alle medlemmer + lagt
/ legges ut på hjemmesiden.
Holdes på Odderøya, Østre Brakke.
Styremedl møter kl 17 for rigging.
86/2021 Rutiner for bruk av utstyr
Utsettes
87/2021 Info fra komiteene
nei
Innkomne saker

Ok
Ok
Ok

ok

nei
Eventuelt
- Info fra NKK Sentralt: Adm.dir Torbjørn Brenna
Slutter
------- innhenter info fra----- ang klubbtøy.

