Referat styremøte 14.08.18
Tilstede: Ellen, Torunn, Birgitta, Cecilie, Linn-Jeanett og Kirsti
Sak 49/18 Fra referat fra forrige møte 14/6-18:
Sak 37/18: Erfaringer fra Markens Grøde:
Ble ikke annonsert under Markens Grøde i høytaler at AG-gruppa var plassen, lite sentral
plassert, mye aktiviteter ved siden, bl.a. med hopping på madrasser, andre dyre som
påvirket hundene. Gressmatta som det skal holdes på må være klippet.
Burde flere vært med? Må være klargjort på forhånd hva som forventes av de som deltar.
Alle var med å satte på plass og ryddet tilbake på Monserud - bra.
Gi tilbakemelding til Markens Grøde ved neste arrangement, på hvordan RAHK ønsker å ha
det.
Sak 43 /18 – Høstens kurs – mange påmeldinger. Ekstra valpekurs satt opp, som også er
fullt. 2 på venteliste på valpekurset, som kan tilbys å delta på grunnkurset. Noen plasser
ledig på grunnkurset.Vurdere å ha med hjelpeinstruktører.
Sak 44/18 - Plasskrevende aktiviteter – innspill fra AG-gruppa:
Målet er at det ikke skal være løse hunder. Kravet er full kontroll på hundene, evt. bruke
line. Ulike regler må stå skrevet, gjøres kjent for alle.
Gjerde skal opp ved hver trening.
Sak 45/18 – Utstyrsbehov – stoppeklokker og målehjul er innkjøpt. Bestilt tunnel, som er
kommet. Det er meldt inn behov for mer utstyr. Gir tilbakemelding om at det innhentes
priser med en prioritert rekkefølge, før det tas avgjørelse på hva som kan kjøpe.
Sak 46/18 – Grillfest – 23/8-18. Grilling utgår. Det foreslås pizza og pølser.
Referatet er godkjent.
Sak 50/18: Økonomi
Økonomien i klubben er god.
Sak 51/18 – Fordeling av plass/mulighet for egentrening/fritrening i «kjernetiden»:
Etter innspill og oversikt over høstens aktiviteter ønsker vi en presisering/vurdering av
dette.
Hva gjelder for plasskrevende aktiviteter:
• Kjernetid regnes fra 17.30-20.00 på kveldstid alle ukedager.
• Mandag, tirsdag og onsdag: Ikke egentrening/fritrening mellom kl.17.30 og 20.00
på Monserud.
• Torsdag: Egentrening/fritrening kan foregå i kjernetid, parallelt med miljøtrening
• Faste treningsdager:
Rallylydighet: Mandag fra 18-20
Lydighet: Tirsdag 18-20
Utstilling: Tirsdag 18-20

•

Agility: Onsdag 18-21
Da vi har mye aktivitet på plassen denne høsten, ber vi om at den enkelte ser på
kartet over Monserud da det kommer til plassfordeling. Kartene for de ulike
kveldene blir lagt ut i et eget album på facebookgruppa vår, samt på de ulike
aktivitetsgruppene for den dagen det gjelder.

Fritrening/egentrening av store, plasskrevende aktiviteter utover det som er nevnt over,
kan altså i kurssesongen høst 2018 gjøres alle dager i uka, hele døgnet, med unntak av
mandag, tirsdag og onsdag fra 17.30-20.00.
Det gjøres likevel oppmerksom på at ingen aktivitet kan kreve førsterett på plassen
nærmest container, dersom det holdes kurs/faste treninger som anser det hensiktsmessig
selv å bruke denne plassen. Ønsker gruppene å sette opp faste treningskvelder som ikke
allerede er «i systemet», skal dette tas opp med styret. Styret forbeholder seg retten til å
gjøre endringer knyttet til dette på kort varsel, dersom det blir nødvendig.

Sak 52/18: Oppgavefordeling i styret
Sigrid Birgitta Pedersen trekker seg fra styret i Rakkestad hundeklubb, av helsemessige
årsaker.
Fordeling av oppgaver internt i styret/kontaktpersoner til ulike aktiviteter:
Lydighet:
Marit
Bruks:
Cecilie
Agility:
Ellen snakker med AG-gruppa om en kan være kontaktperson
Rallylydighet:
Linn-Jeanette
Utstilling:
Ellen
Kurs:
Kate og Torunn
Nøkkelansvar:
Cecilie
Skrive møtereferat: Kirsti
Kasserer:
Leder:
Nestleder:

Torunn
Ellen
Cecilie

Sak 53/18: Fordeling plassbruk på Monserud og parkering under ulike kurs. Se egen
oversikt.
Sak 54/18: Instruktør og hjelpeinstruktør
Er behov for flere instruktører. Dersom noen ønsker å bli instruktører, ta kontakt med
styret.
Sak 55/18: Ulike søknadsfrister:
Gjensidige-stiftelsen 15/9 og Sparebank-stiftelsen 1/9.

1/10 – søknadsfrist offisielt rallystevne.
Sak 56/18:
Det arrangeres offisielt rallystevne 28/4-19. Søknad sendes NKK.
Sak 57/18: Eventuelt:
Fra møte i AG-gruppa: De som trener jevnlig er fornøyd. Vintertrening/halltrening utgår
vinteren 18/19 da oppslutningen ikke er stor nok.

Nestemøte: Onsdag 19/9 kl.18.00

