Medlemsmøte 18.10.18.
Sted: Skjærvaveien 8, 1466 Strømmen.
Tilstede: 15 medlemmer.
Avdelingens leder ønsket velkommen. Agenda for møtet var at styret ønsket innspill fra
medlemmene og styret ville informere litt om kjøring på bomveien inn til hytta og status pr i
dag på regnskap.
1. Kjøring inn til hytta.
Leder informerer litt om hva som ble sagt på veilagsmøte i mai mht at vi måtte kjøre inn
puljevis, klaging fra beboere på bjeffing, mye kjøring m.m. Diskuterte rundt dette.
Vi leier 2 nøkler til bommen, de må vi betale 3000 kr i året for.
Vi har nylig fått ny mail fra grunneier som mener vi kun har lov å kjøre inn 3 biler totalt.
Et av medlemmene skal se på saken da vedkommende jobber innen eiendom. Vi har
bestilt festeavtalen for å se på hva som står i den. Må få til et nytt møte med grunneier.
Inntil vi får avklart vedrørende opprinnelig avtale og bruk av vei, blir vi enige om å ikke
legger felles treninger til hytta. DVS at de som ønsker å trene på hytta MÅ gå inn.
Diskusjonen gikk videre på om vi skal finne et annet sted.
2. Ambisjoner for klubben
Et medlem spurte hva styret har som målsetning for klubben. Hvilket tilbud har klubben?
Strategi?
Flere av medlemmene ønsket seg konkrete kurs, slik at de kunne komme videre med
hundene sine.
Videre kom det forslag om at man kunne ha grupper, f.eks. brukshundgruppe,
lydighetsgruppe osv, slik at man kanskje ble mer spleiset og at det ble lettere å sette seg
felles mål.
Styret har ikke vært gode nok til å strukturere seg.
Styret tar dette med seg videre.
3. Kasserer informerer om regnskapet hittil i år.
Vi ligger foreløpig med positive tall i regnskapet.
Vi oppfordrer alle til å gi sin del av grasrotandelen til klubben.

Referent: Trine Cicilie Bragstad.

