
 

 

 
 Agenda og Referat fra styremøte 

NSchK Moss og Vestby 

 

 
Møte nr.: 04-2022 
Dato: 27.04.2022 
Sted: Ødemørk, Hølen 

 

Tilstede Navn Rolle 

☒ Christelle Scott-Winge Leder 

☒ Øyvind Thorvaldsen Nestleder 

☒ Tina Andersen Styremedlem/brukshundansvarlig 

☒ Lasse Steen Sekretær 

☐ Terje Scott-Winge Kasserer 

☐ Leif Naglestad Vararepresentant  

☐ Christine van der Verve Vararepresentant  

☐  Besøkende 

 

Referat fra 
forrige styremøte 

Godkjent   ☒ 
Kommentar:  

Agenda  
1. Økonomi 

- Status oppdatering 
 

 
2. Dugnad 

- Hvem gjør hva 
- Hva må prioriteres 
- Innkjøp av utstyr / materiell 
-  
 

3. Treningsdager  
- Hva trenes når 
- Hvem møter 
- Generell aktivitet 
-  

 
4. Diverse 

- Ingen innkommende saker i forkant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Agenda og Referat fra styremøte 

NSchK Moss og Vestby 

 

 
 Møtereferat / Vetak: 
1 Det er et ureelt høyt beløp penger på avdeligens konto, dette skylles mange 

innbetalinger til kommende kurs, men ingen utbetalinger til instruktørene 
som skal avholde kurs/seminar. Dette gjøres først i mai mnd og fremover. 
Banebelysning skal også betales (ca 30K) 
 

2 Det er svært få forhåndspåmeldte til dugnaden, fryktre det kommer få 
medlemmer. 
Det viktigste etter vi nå har bestilt installasjon av utebelysning i begynnelsen 
mai, MÅ det graves ny grøft/ta opp gammelt rør/ledninger da de må erstattes 
med ny godkjent. 
Deretter er male hytta. Det er forhånds vasket og grov skrapet både av vegger 
og det er skrapt all mose av taket! 
Vi serverer kaffe, mineralvann og vafler/pølser som i 2021 til alle fremmøtte. 
Innkjøp av div maling og utstyr til dugnaden og klubben generelt gjøres av 
Kasserer. 
 

3 Det har kommet ønske om bytte av treningsdager. Dette vil vi nå ettfølge som 
en prøve for å se om det skaper mer aktivitet. Det har generelt vært lavere 
aktivitet enn sammenlignet med fjoråret på banen hit til i år. 
Øyvind legger ut på sosiale medier de nye dagene. 
Tirsdagstreningene går som normalt, men vi forsøker å gjøre litt ekstra ut av 
treningene for å trekke flere folk. Fra og med mai begynner 
tidsdagstreningene fra kl 19, da det både er lysere(og vi får lys på banen) og 
det har vært tilbakemeldinger på at der litt tidlig. 
 

4 Vi er enige om at vi legger ut en spleis i kommende tid for å forsøke å få inn 
litt ekstra til belysning da det koster mer enn estimert og budsjettert med. Vi 
har fått en meget god pris, men allikevel trenger vi å få inn litt ekstra, i tillegg 
til lavere enn forventet aktivitet er dette viktig for avdelingen. 
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