Styremøte NVK Buskerud
1/2017
Torsdag 16. februar kl 18.30-22 Hos Arild og Wenche i Lier
Tilstede: Arild Walter Hansen, Henrik Syvertsen, Thomas Svane
Jacobsen, Toril Ekjord, Frode Laugerud, Wenche Due Hansen.
Forfall: Linn Gareid.
1. Referat forrige styremøte er omdelt. Godkjent.
2. Økonomi. Thomas orienterte om økonomien. Driftsresultatet er negativt i november-januar.
Strammere enn i fjor etter en rekke store investeringer i hytte-oppgradering og kjøp av båt.
Vi avventer litt med kjøp av skaphenger, men er på utkikk etter et godt kjøp. Ved årsskiftet
hadde vi 118 medlemmer, bare rundt 60 har betalt 2017-kontingenten. NKK sender ut
purring i disse dager.
3. DM Vinter i Uvdal. 18 påmeldte, fire på venteliste. Betalingsfrist 23/2. Medlemmer som har
betalt 2017-kontingent har fortrinn. Signe purrer. Signe bestiller premier (lommelerker)
4. Fuglehunden. Neste frist er 23/3. Bladet kommer ca 13. mai. Frode skriver: Egenpresentasjon
+ Resultat DM vinter + apportsesong og påminnelse om Holleia + evt bra vinterresultater.
Signe bistår.
5. Holleia: Thomas er prøveleder. Han utarbeider detaljert dugnadsskjema og handleliste i
samarbeid med Wenche. Det blir spekemat fredagen. Arild engasjerer dommere. Det blir to
søk og vannapporter, da slipper vi å sette tak på antall startende og det blir bedre tid til det
sosiale om kvelden. Thomas etterlyser hjelpere, som kan tilbys overnatting. Arild snakker
med sponsorer. Nytt aggregat installert.
6. NVK-hytta (Speiderhytta). Frode blir hytteansvarlig. Han holder kontakt med Anders og
holder rede på utleie via en felles kalender. Allerede nesten fullbooket i mai med sporkurs,
apportprøvekurs, mulig dommerkonferanse. Pinsen holdes av til NMLK. Henrik lager forslag
til hytteregler. Skal blant annet inneholde: Alle brukere må rengjøre og rydde etter seg.
Private effekter og sengetøy skal ikke ligge i hytta. All mat må ryddes unna. Toril sjekker hvor
vi kan få tak i musegift. Videre påkostninger av hytta inkl. evt. planering/utfylling må vente,
men Frode planlegger nødvendig graving for ny utedo.
7. Sporkurs på NVK-hytta 5.-7. mai. Ida Sollie. Signe skriver.
8. Apportprøvekurs: 19.-21. mai. Arild og Wenche.
9. Apportkurs starter 7. mars. Nesten fulltegnet. Lier. Arild, Wenche, Terje Holmberg. Mange
raser.
10. Utstillingskurs: Signe kontakter Wenche Dyreng med forespørsel om hun kan holde et
utstillingskurs. En kveld, 2,5 timer. Gjerne i Hønefoss-området. Helst i slutten av april, før
fellesutstillingen.
11. Camp Villmark. OA har etterlyst dugnadsbistand. Arild etterlyser frivillige. Camp Villmark
arrangeres på Lillestrøm 31/3 til 2/4.
12. Medlemsmøte. Henrik kontakter Lisbet Ottesen med sikte på VM-foredrag/foring av
jakthund. Han sjekker også med dyrlege om førstehjelpskurs. Ukedag i slutten av april hadde
vært veldig fint.
13. Hundskolan Vision skal holde eksamenskurs på Kr. Himmelfartsdag. Sted ennå ikke avgjort.
Trenger 45 hunder. Gratis 3 timers instruksjon. Arild etterlyser.

14. Årets skytter. Toril kontakter Ragnhild Skaare med sikte på å arrangere hagle-DM pluss to
treningsdager på Asker JFFs skytebane i Olledalen i mai/juni.
15. Arild sjekker muligheten for å arrangere apportdommersamling på Holleia. Vil kreve en del
dugnad, men også gi klubben inntekter.
16. Instruktør-satsing. Klubben har i to år satt av penger til å dekke videreutdanning for våre
faste instruktører, men uten at dette har kommet i gang. Styret (minus Arild) vedtok
enstemmig å støtte Arild og Wenche med 3000 kroner hver til deltakelse på instruktørkurs på
Hundskolan Vision på Stenberg hundesenter.
17. Sponsorer: Arild kontakter de faste sponsorene til Holleia for å høre om de er interessert i å
fortsatt støtte oss, evt betale for annonse på Buskerud-sidene på vorsteh.no.
18. Referat fra styremøtene skrives på omgang. Arild neste gang.
19. Neste styremøte: Onsdag 26. april kl. 18.30 hos Frode i Hokksund.
Ref signe

