
Referat styremøte Eidsvoll hundeklubb 05.august 2021 

 

Sted. Ormlia 

 

Til stede: Charlotte Bjørnoe, Gry Jørgensen, Lilli Bergsjøbrenden, Tom Bremnes, Lene Berntsen, Pia 

Pettersson 

Fravær: Christel Cyvin 

 

Saksnr. 02/21: Høststevnet 

Rosetter er bestilt, Utstyr til ringene (rallylydighet, lydighet og utstilling) er OK. 

Charlotte ordner med ringbånd + 20 nye pinner for dette. 

Mannskapsliste er fylt opp men sikkert fint med noen avløsere. 

Transport fredag/søndag: 2 hengere tilgjengelig + hestehenger (Rita) 

Høytaleranlegg: Stina henter og leverer, Tom snakker med kulturkontoret. 

Personell til Coronaregistrering (4stk) OK ifølge Lene  

Blomster til dommere: OK 

Mat og drikke til personell og dommere: OK 

Kaffetrakter og kanner til sekretariat:  Lilli 

Fenstad Fotball holder kiosk. 

 

Saksnr. 07/21: Økonomi 

Tilfredsstillende 

 

Saksnr. 08/21: Hallen 

Hallen er kommet opp.  Det er avsatt en åpning i ene møneveggen der det kommer en dobbeldør,  døren 

monteres ikke før det nye kunstgresset er lagt.  Åpningen skal benyttes til å få kjørt inn med minitraktor og 

vals til avretting av nåværende dekke med 0,4 eller 0,8 maskinsand.  Her vil det gå med ca 30tonn (bygges 

opp med ca 5cm. Så skal det legges en gummipad før selve gresset legges.   

Kunstgress blir levert fra fabrikk i Belgia og det er noe leveringstid (4 uker) 

Lys er kommet opp.   Vi venter fortsatt på tilbud på varmekilde fra flere leverandører. 

I midten av august blir det dugnad for å få vasket duken innvendig og utvendig (tid legges ut FB siden). 

Det vil ikke foreligge ferdigattest på hallen før det nye dekket er ferdig lagt og dobbeltdører satt inn, dette 

betyr at ingen trening i hallen er tillatt. 

 

Saksnr. 10/21: Post 

Ingen 

 

Eventuelt: 

Mail fra Ingrid York, Fenstad fotball med spørsmål om de skulle ha kiosk i klubbhuset. 

Styret synes det er en god løsning. 

Mail fra Ingrid York, med spørsmål om å få ha en liten stand på stevnet for sitt firma B-Doggie (hundeklær). 

Styret mener dette ikke kommer i konflikt med andre sponsorer og godkjenner dette. 

 

Forespørsel fra Mittelspits om leie av Ormlia lørdag 11.september (ikke hallen). 

Styret godkjenner dette mot leiepris på kr. 500,- 

 

 



Forespørsel fra Lene Berntsen om mulighetene til å dekke hennes utgifter i forbindelse med 

dommerkonferanse på Gardemoen.  Slike utgifter har tidligere blitt dekket av Norsk kennelklubb, men pga av 

dårlig økonomi har de ikke lenger mulighet til dette. 

Styret mener Lene Berntsen ikke representerer klubben på denne konferansen og avslår mulighet for 

økonomisk støtte.  I tillegg kan det nevnes at slike utgifter vil kunne føres som fradrag på eget firma. 

 

 

 

 

 

 


