Referat
Medlemsmøte Bardu Hund 22 juni 2016
Fremmøtte: Tone, Emma, Hilde E, Hilde P, Inger, Gry, Else, Tove, Anne Britt, Ellen, Jens.

Sak 1 Hallen og banen
Styret sa opp halleie med virkning fra 1 juni. Oppsigelsen er primært grunnet i usikkerhet i
forbindelse med leiekontrakten og de forespeilede økte utgifter til leie, spesielt var usikkerheten
tilknyttet klubbens andel av strømregning. Klubben hadde ikke mulighet for å fortsette leie med den
gjeldende kontrakt og prøvde å reforhandle denne men uten å lykkes med en avtale som svarte til
klubbens ressursgrunnlag. Klubben har nå satt ned en ny hallkommite som skal se på mulighet for å
etablere andre tilbud for våre medlemmer, vi kaller den hallgruppe 2 og gruppa tar gjerne mot
forslag. Gruppa består av Tone, Hilde E og Jens. I mellomtiden har vi fortsatt en flott treningsbane på
Steilan som alle oppfordres til å bruke.

Sak 2 Gjennomført aktivitet
Det er i første halvdel av året gjennomført en rekke forskjellige aktiviteter:
•

Ukentlige aktiviteter med onsdagstreninger, tirsdager med Rally/lp trening og torsdager med
agility trening.

•

Det er gjennomført valpekurs, agility kurs, massasjekurs, utstillingskurs og kurs i
hverdagslydighet.

•

Klubben har deltatt som arrangørklubb for «Vom Dogrun» under villmarksmessa og vi har
arrangert «Blodsporsprøve» den 25 juni.

•

Det er gjennomført flere merketurer til destinasjoner som Brudesløret, Holtet og Orta og sikkert
flere som ikke er nevnt.

Tusen takk til våre dyktige medlemmer som er med å arrangere alle våre aktiviteter, dere er flotte
ambassadører for en liten men voksende klubb.

Sak 3 Planlagt aktivitet høst og vinter
 Høsten starter vi med å arrangere «Rally Lydighet» konkurranse den 13-14 august.
Arrangementet gjennomføres på gressbanen ved Barduhallen. Mer informasjon vil komme
etter hvert.
 Av kurs prøver vi å få til:
 Ringsekretær kurs. Emma har tatt oppgaven med å finne ut hvilke muligheter vi har. Det
kan være aktuelt å melde oss på eksterne kurs da vi ønsker å ha kompetansen i klubben i
forbindelse med de konkurranser vi gjennomfører.
 Valpekurs er også på planen for høstsesongen, her er Emma og Hilde P tatt ansvaret
med å tilrettelegge for kurset.
 Det er ønske om et «smeller/nosework» kurs som vi vurderer å sette en ekstern
instruktør på.
 Rally lydighet kurs er også på tapeten og med Inger som tilrettelegger.

 Det er spilt inn ønske om å gjennomføre dobbel lydighet + agility konkurranse neste år i
tillegg til blodsporprøve og dobbel rally lydighet.
 Det legges opp til fellestrening hver uke og diverse utflukter til høsten. Aktivitetene
planlegges iverksatt etter medlemsdag på Steilan i august/september.
 Alle medlemmer oppfordres til å tilby sin hjelp slik at våre aller største ildsjeler får noe
avlastning og/eller hjelp til å planlegge kurs og arrangementer. Spesielt arrangementene vil i
noen tilfeller kreve deltakelse fra flere medlemmer.

Sak 4 Eventuelt
Det planlegges med «Medlemsdag» på Steilan i august/september. Vi ser an været før vi bestemmer
oss for dato. Det planlegges med dugnad for å utbedre eller forbedre de fasiliteter vi har. Vi kommer
tilbake til hvilke verktøy som behøves og hva som er gjenstand for dugnaden.
Det foreslås å skaffe til veie elektroniske betalingsmuligheter for å gjøre kurs, arrangement og andre
aktiviteter lettere å gjennomføre. Det er foreslått både kortleser og at vi kobler oss til DNB Vipps
tjeneste.

Sak 5 Sosiale aktiviteter
For de sosiale aktiviteter tar vi tingene etter hvert, dette er aktiviteter som ikke krever større
forberedelser men som selvfølgelig er viktige for trivsel og miljø i klubben.

Jens O Håkonsen
Leder Bardu Hund

