Referat Bardu hund –
styre/medlemgsmøte 20. april
Lille møtesal, bardu kommune
Tilstede: 11 medlemmer.
Tema for møtet var hallsituasjon og aktiviteter fremover.
Treningshall:
Styremøtet ble enig om å forlenge leie i Bakeriet med en måned (ut mai mnd), dette ble besvart av
utleier Stig Furuly umiddelbart og er i orden.
Styret diskuterte diverse muligheter for å få inn penger for fremtidige hall løsninger der nåværende
lokaler er en av flere aktuelle. Bardu hund utfordring er foreløpig at egenandel ved opptak av lån er
for lav til at bank vil låne penger til kjøp av lokaler. I tillegg er Stig Furuly er åpen for å diskutere et
kjøp av Bakeriet og han har også sagt at han kan være behjelpelig med å få til en finansieringsordning
med banken sin.
En mer langsiktig satsning på å få inn penger til en investering er nødvendig, dersom det er
medlemmer som har spesiell kjennskap til støtteordninger og prosess for å få tildelt midler er det
utmerket. Medlemmer oppfordres til å komme med innspill og hjelpe til slik at vi kan få vårt helårs
treningslokale.
Styret er enige om å gjøre en tilnærming til Stig Furuly for å ta rede på hva en finansieringsordning vil
innebære men samtidig å undersøke og søke om tilskudd, støtteordninger. Dersom vi ikke finner en
løsning med Stig Furuly er den kortsiktige plan å satse på å leie lokalene igjen til neste vinter med håp
om at lokalene ikke blir leid ut til annen interessent i mellomtiden.
Aktiviteter fremover:
Bardu hund trenger aktivitet for å fortsatt være en attraktiv klubb. Det har vært lav kursaktivitet
første periode hvor bl.a. ett kurs i nosework har vært kansellert av instruktør som ble forhindret. Vi
satser på økt kursaktivitet utover høsten og planlegger med primært innleide instruktører.
Planen er å gjennomføre temakvelder i uka eller dager i helg for å ha et tilbud fremover, forskjellen
på temakvelder og kurs er at temakvelder i større grad fokuserer på korte temamøter og med
selvstendig øving mellom disse, gjerne på treningsbanen på Steilan. Temakvelder er heller ikke like
forpliktende for instruktør som et kurs som kan gå gjennom flere uker. Tema som er nevnt under
møtene er veterinærinformasjon, innføring i sporing, godbitkjøkken men også andre tema kan være
aktuelle. I tillegg er ambisjonen å finne eksterne instruktører til kurs på høsten.
Vi har to arrangementene som skal holdes i sommer, disse krever en god del planlegging. Vi skal
gjennomføre dobbel ordinær blodsporprøve helga 24-25 juni og agility/agility hopp og rally lydighet
konkurranse 12-13 august. Spesielt helga i august vil vi være avhengig av medlemmenes deltakelse
innen kiosk og funksjonær rollen. Arrangementet vil være en meget god mulighet for å få inntekter til
klubben, men da trenger vi først og fremst frivillige men må nok også fordele oppgaver blant
medlemmene.

Det blir dugnad på treningsbanen på Steilan den 23 mai som primært skal klargjøre apparater til
konkurransen i august men vi benytter også anledningen til å gjøre annet «vårarbeid» når vi er i
gang.
Klubbens blogg er under flytting, grunnen er at vår gamle var full av virus, vi bytter også
tjenesteleverandør.
Styret ønsker alle medlemmer en god vår og fortreffelig hundesommer!

Jens O Håkonsen
Leder.

