
Referat fra styremøte 02.11.22 

Hvor: Ormlia (sekretær på Teams) 

Til stede: Tom Bremnes, Pia Pettersson, Rita Nordtug, Lilli 

Bergsjøbrenden, Lene Berntsen, Charlotte Bjørno og Christel Cyvin 

 

1) Julebord: Julebordet blir 26. november kl. 18. Rundt 20 

personer har meldt sin interesse på Facebook, påmelding blir 

lagt ut.  

2) Rallystevne 9. november, status: Vi er i rute – det er 85 

påmeldte. Det blir premiering mellom hver klasse og vi har 

kiosk. 

3) Hallen; overbygg, oppvarming, rensing og vedlikehold av 

kunstgress: Overbygget har kommet opp, det mangler fortsatt 

duk mellom hallen og taket – den kommer. Det kommer også 

opp ledlys med sensor. Oppvarming er foreløpig lagt på is, vi 

ser på ulike løsninger men det er kostbart. Underlaget er 

renset, musetiss er årsaken til lukten i hallen. Vi ser på 

løsninger for å bli kvitt musene, først og fremst ved å hindre at 

de kommer seg inn – og det er ikke lov til å belønne hundene 

ved å kaste godbiter på bakken - hverken ute eller inne! Dette 

er mat for mus og gjør det attraktivt for dem å være der. 

4) LP- gruppa, stevneplan, utstyr: Stine Odinsen og Therese 

Smedsrud er tilstede og informerer.  

          Gruppa har laget en langsiktig plan, tanken er å promotere                         

EHK som klubb og skaffe inntekter via påmeldinger, kiosk,                             

parkering og loddsalg. Gruppa ønsker å ha to vanlige stevner i              

året (vår og  høst) og så ha en naturlig oppbygging mot større                    

stevner. Gruppa trenger også noe nytt utstyr og søker om                        

penger til dette, det innvilges. 

         



 

5) Rallygruppa, mer felles treningstid: Rallygruppa ønsker mer 

felles treningstid og tilbys fredager fra kl. 20. (De takker i dag 

03.11 ja til en prøveordning, fredager fra kl. 20-23/24.)  

6) Økonomi: Stabil 

7) Post inn/ut: Mail fra Ragn-Sells AS, det blir innført strengere 

krav til avfallssortering fra 1. januar 2023 - nå må klubben også 

begynne å sortere avfallet. Charlotte finner ut av hvordan det 

skal gjøres i praksis.  

8) Eventuelt: 

•  Mail fra Mette Kristiansen, hun spør om det kan være en 

mulighet for de som har to hunder å kunne betale halleie for 

begge hundene (dvs. dobbel halleie) slik at det blir større 

mulighet til å trene begge to, en time blir for kort tid.  

         Styret er ikke positivt til dette da det vil ta mye tid og det er                                     

allerede vanskelig å få booket tid i hallen.  

 

       *  Vi vedtar å endre prisen på drop in til 50,- for medlemmer og                   

200,- for ikke-medlemmer, gjeldende fra 01.12.22. 

    

 

Neste styremøte blir mandag 05.12.22 kl. 18.  

 

Ref. Christel Cyvin 

 

 

  

                                 



 

  


