
Horten Hundeklubb 

Referat 13. november 2017 

Åpning 

Styremøtet i Horten Hundeklubb ble satt 19.00 den 13. november i Vikveien av Lisbeth 

Venås. 

Tilstede 

Lisbeth Venås, Birthe S. Thoresen, Nina Nesje, Hege Dåpan og Ellen Nordberg 

Saker 

Kurs hos Din Hundeskole: 

• Berit tar med på DH sine teorikurs 14.11 og 16.11 

Juleavslutning – 27.11.2017 

• På klubbhytta kl. 18.00 

• Gang rundt juletre med spesialsanger, Ellen lager sanger, Lisbeth skriver ut 

• Hinderløype – over hinder, gjennom tunnel, bort til julenisse, hente innpakke 

godteri og retur til fører. Lisbeth skaffer godt, Bjørn er nisse med lue og skjegg 

• Birthe kjøper gløgg, pepperkaker og fakler 

Stevne 2018 

• Hege ordner alt før og etter vårstevne, Lisbeth / Nina er stevneansvarlig på dagen 

• Mangler stevneansvarlig høst 

• Rosetter: I klubbfargene, ny logo i midten, hale 1 “Rallylydighet”, hale 2 

“plassering”, hale 3 (foran) 1948 – 2018 70 år  

• Små rosetter alle deltagere? Hege sjekker kostnad 

• Medaljer som før men ny logo og 70 år på baksiden 

Årsmøte 2018 

• Dato 12. Januar 

• Valg: følgende står ett år til: Lisbeth, Hege, Ellen og Nina, mens følgende går ut: 

Birthe og Terje 

• Vedtekter 

• Innkalling foreslås endret 

• Signaturrett og prokura må bestemmes 

Instruktør fremover: 



• Styret vedtok med 4 stemmer (ett forfall, Lisbeth avsto fra å stemme), å dekke 

Lisbeths utdanning som NKK-instruktør trinn 1, mot at Lisbeth forplikter seg til å 

stille gratis som instruktør i hverdagslydighet i ett halvt år 

Hundens dag 2018 

• Vi samkjører med NKK’s dag, 9. juni 2018, materiell fra NKK? 

Reklame på klubbens facebookside 

• Styret har tidligere bestemt at dette er forbeholdt våre samarbeidspartnere, av den 

grunn ble det slettet et innlegg med reklame for Lydig.no 

Status: 

• Nettside på vei opp, gammel nettside slettes fra 01.01.18, se 

http://www.hortenhundeklubb.com/  

• Økonomi: Klubben har for tiden en god økonomi 

• Innetrening: Vi har fortsatt ikke funnet egnet locale 

• Bod: Vi avventer fortsatt tilbud fra Re vgs om pris på bod, samt 

leveringstidspunkt, mail kom etter styremøte, pris 18.000,- levering etter jul 

o Gammel bod må rives før ny settes opp på samme sted, og grunnarbeid må 

gjøres, dag for dette avtales nærmere 

Skiltpakke rally: Birthe skriver ut og laminerer 

 

Profileringsklær – logo 

• Styret tenker ett sett med skjorte + hettejakke, gråmelert 

• Lisbeth kontakter Hundekroken og Din Hundeskole om felles med 3 logoer på 

ryggen og vår logo foran 

• Forslag fra medlem: klistremerke til bil, logo til påstryk klær 

 

Avslutning 

Møtet ble avsluttet 20.40 av Lisbeth Venås. Neste styremøte blir kl. 19.00 den 08. januar, 

i Vikveien. 

Referent: Lisbeth Venås 


