Styremøte NVK Buskerud 16. august
2016
På NVK-hytta på Holleia kl. 19
Tilstede: Arild, Toril, Terje, Thomas, Henrik, Hilde, Wenche, Signe. I
tillegg Anders S.

1. Referat. Ikke ferdig.
2. Oppsummering Holleia: Logistikken er en utfordirng med rekorddeltakelse. 208 påmeldte,
188 startende. Lørdag 27 i UK, 75 i AK. Søndag: 21 i UK, 63 i AK. Søndag gled mye raskere.
Bedre organisert vannapport. Neste år skal vi være strengere på avstand til båten, og
organisere stien ut/inn til vannapport mer effektivt med sperrebånd. God erfaring med
køordner. Navn og nummer på alle poser. Flere kasser. Vi bør ha liste med startrekkefølge og
anslått starttidspunkt, så folk kan være mer sosiale og ikke bare sitte i timevis og vente.
Hjelpere: Vi må ha avløser på kjøkken. Vi må overbooke på hjelpere så vi ikke brenner dem
og oss ut. Litt knapt i år. Noen kom ikke. Da er vi sårbare. Dugnadsarbeid må ha flere felt,
med avløsere og klokkeslett på oppgavene. Innkjøp: Vi må være flere på innkjøp. Wenche og
Toril + Åse oppdaterer handlelister. Vi trenger mer brus. Mer vafler. Vi bør ha servering nede
ved vannapporten, kanskje i partytelt. Det kan skape god stemning. Pluss flipover med
nummer. Området må skiltes bedre. Mange mistet motet fordi sporet var langt unna og skilt
manglet. Med oppmuntrende skilt blir det mindre stress. Vi trenger kalk til toalettene. Det
luktet grusomt. KUN prøveleder skal ha tilgang til Arra og rett til å legge inn hunder. De to
siste årene har det blitt tull med listene fordi andre enn prøveleder har lagt inn hunder rett
før prøven. Må ikke skje. Ekstrahunder må føres manuelt, og prøveleder fører inn senere.
3. Speiderhytta: Styret vedtok enstemmig å fremleie speiderhytta på Holleia. Odd Arne Røvang
kom på vegne av speiderne i KFUK/KFUM Modum som leier hytta på åremål. NVK Buskerud
ved leder Arild underskrev avtale om fremleie av hytta i tre år med rett til forlengelse.
Leieprisen er en årlig sum på kr. 1 pluss at speiderne kan bruke hytta vederlagsfritt 2
helger/år etter avtale. Det betyr at klubbens utgifter blir forsikring og strøm, pluss
dugnadsinnsats på vedlikehold. Hytta kan brukes til kursvirksomhet, ved prøver og
treningssamlinger. Styret skal utarbeide bruksregler. Foreløpig konsentrerer vi oss om å
rydde området, felle trær og sette opp gjerde slik at hunder kan slippes i båndtvangperioden.
4. Dovre-samling. Ble vellykket, men gikk med underskudd. Det ble en del rot i
planlegging/booking. Deltakerantallet svingte veldig. Vi må vurdere om vi skal ha bindende
påmelding med forhåndsbetaling, Nå ble klubben sittende igjen med ubrukte hytter. Arild
har reservert hytter for inntil 30 personer neste år på Furuhaugli. Mulighet blir med på
autorisasjonsprøven uka etter for de som blir igjen.
5. Julebord. Terje, Henrik, Thomas planlegger. DM sammen med Vestfold.
6. Fullkombinert: Anders har full kontroll. Få påmeldte.
7. Skogsfuglprøven på Holleia i 19. – 20. november. Hvem skal være prøveleder neste år. Arild
holder i dette.
8. Økonomi. Medlemstallet. 115 medlemmer. 486 medlemmer av Facebook-siden. Regnskapet
for Holleia er ikke klart. På neste møte.
9. Fuglehunden: Arild skriver neste

Neste styremøte er 3. oktober kl. 19 hos Arild og Wenche .
ref: SKH

