Styremøte 05-2018 NVK Buskerud 29. mai
På Holleia kl. 18.30 - 21
Tilstede: Arild, Henrik, Monica, Wenche, Signe (ref.), Anders
Forfall: Toril, Frode, Thomas
Sakliste:
1. Ref mangler, sviktende innkalling, Arild og Signe beklager
2. Apportprøve: Fortsatt usikkert om vi får Sørlig. Vi planlegger med NVK-hytta som alternativ.
Anders S har søkt kommunen og fått fritak fra båndtvang, og klarert bruk av terreng med
grunneiere/beitelag. Viktig at vi understreker at alle deltakere skal ha sauebevis, og at det vi
bli kontrollert. Vi må også understreke at hunder ikke må være løse, at alt søppel skal fjernes
og at parkering må skje godt ute av veien slik at trafikken ikke hemmes.
3. Diskusjon rundt behovet for avfallskonteiner, drikkevann, nye utedoer. Thomas Løvstad har
laget utkast til ny trippelutedo. Kostnad under 10.000. Styret bifaller. Kan igangsettes.
Monica formidler.
4. Monica sjekker festivaldo og konteiner. Anders har fått klarsignal fra grunneier til å rydde et
område (sandtaket) for bobiler og campingvogner. Ny port må i tilfelle lages inn til
lufteområdet, og to festivaltoaletter må sette opp ved campen. I neste styremøte må valget
tas.
5. Anders bestiller Haukely-hytta til apportprøvekurset og apportprøven. Han holder i booking
overnatting på apportprøven.
6. Opprop Holleiaprøven kl 8 ved hytta og 11 ved Haukely. Evt antallsbegrensning tas i neste
styremøte. Vi håper på avklaring av Sørli til det. Signe skriver om prøven og etterlyser
hjelpere på FB. Påmelding til Henrik. Han holder i dugnadslista.
7. Vedtak om innkjøp av 10 campinglangbord avventes til neste møte. Men selv på Sørli trenger
vi flere bord. De kan lagres i skaphengeren, og et par på hytta.
8. Sikringsskapet må oppgraderes. Anders har innhentet pris, litt forskjellig om vi legger alt inn
eller på vegg. Styret bifaller full oppgradering og to nye kjøleskap. Monica sjekker om
Thomas Løvstads arbeidssted har brukte kjøleskap.
9. En verdivurdering av hytta vil koste 1800 kroner, styret bifaller, Anders avtaler med megler i
Vikersund. Ifølge Anders er hytteeier innforstått med at vi gjør påkostninger som vi får igjen
ved evt salg av hytta.
10. Gjerdet må forhøyes bak hytta, inn mot hytteområdet. Hunder har hoppet over. Hunder skal
holdes i bånd rundt hytta. Dette kan gjøres i forbindelse med annen dugnad.
11. Monica kjøper batterier til røykvarsler
12. T-skjorter til Holleia. Vi stemmer for blåfarge. Wenche har fullmakt til å gjøre innkjøpet. Vi
trenger rundt 50 stk.
13. Arild sørger for dommere, foreløpig er disse klare: Øystein Storvoll, Gudny Stefanson (elev),
Walter Paulsen, Dag Teien, Ernst Evensen, Terje Holmberg, Thomas Svendsen (UK), Egil Haug.
Harriet W er spurt men har ikke svart. Vi trenger 2 til. Arild og Anders holder i dette.
14. NVK Buskerud har pt 133 medlemmer. Det er all time high. Mange nyinnmeldte pga kurs.
15. Apportkurset var meget vellykket. 20 deltakere. De fleste kom i mål med apportbevis. Noen
etternølere får sjansen på onsdag på Holleia. Arild/Anders.
16. Apportprøvekurset. 17 påmeldte. Tre ledige plasser. Signe, Monica og Henrik bistår.
Instruktører er Wenche, Arild. Sted Holleia. Signe annonserer. NB: Forbudt med løse bikkjer.
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Protokoll årsmøtet: Signe har forlagt denne, men leter, skanner og publiserer.
Førstehjelpskurs. Frode. Utsettes.
Familiedag. Vi dropper i år, arrangerer i stedet dugnad.
Skytekveld/leirdueskyting/klubbmester: Styret bifaller tilbud om slikt arr. på Ringerike.
Monica kontakter Wenche Dyreng og finner dato. Signe kan annonsere.
Fuglehunden: Henrik skrev med frist 21/5. Neste nummer har frist 23/7. Ansvarlig; Thomas
eller Toril. Neste møte. Bilde av Laleh 1.AK må skaffes
RIOS-kurs. Vi flytter til 3.-5. august. Arild skriver en tekst. Wenche tar påmelding. 1600/2000
kroner. Signe annonserer.
Hjerkinn-trening siste helg i juli. Anders har leid Grønbakken. Signe skriver.
Føring av hund på skog. 5/9 er foreløpig dato. Anders Simensrud og Monica sjekker med
aktuelle instruktører.
Neste styremøte: Tirsdag 29. mai kl 18.30 Holleia

