Referat Rakkestad Hundeklubb
Styremøte 14. juni 2021 kl 18.00 på Monserud.
Til stede: Hege Falck-Bilden, Anne-Mari Myrén, Mette Folmer Ystrøm, Kate R. Terjesen, Linn Jeanette
Krogstad Johansen, Anne Lise Storkjørren, Heidi Gundelsby og Grete L. Hansen.

Sak 41/21 Godkjenning av referat.
Referat fra forrige møte enstemmig godkjent.
Sak 42/22. Generell info.
Kate har tatt kontakt med en håndverker som har mye kunnskap og erfaring med haller, og som vil
hjelpe klubben med å innhente tilbud og ellers det vi ønsker av opplysninger med tanke på å sette opp
en hall på Monserud. Etter hvert etablerer klubben en hall-komité.
Sak 43/21. Økonomi.
Klubbens økonomi er god. Kasserer opplyste at resultatene etter Hundens Dag foreløpig ikke er
oppdatert.
Sak 44/21. Hundens dag.
Utdelingen av gratislodd viser at det var cirka 100 besøkende på Hundens Dag 13. juni. I tillegg til alle
som var til stede og hjalp til. Dette er færre enn på tidligere Hundens Dag arrangementer, noe styret
tenker delvis skyldes at det fortsatt er pandemi og mange ønsker å være forsiktige - og det fine været
som trolig lokket en del ut til andre steder denne dagen. Det er enighet om at arrangementet bør
markedsføres enda mer neste år.
De ulike aktivitetene var vellykket, parkeringen gikk greit.
Alle fikk et gratis lodd ved inngangen så lenge det kom folk. Dette var greit mht. til pandemien, slik at
besøkene ble spredt over tid. Til neste år, ønsker styret imidlertid å gå tilbake til ordningen om at det gis
gratis lodd til alle som kommer før kl. 12.00 og at trekningen kan skje noe tidligere (enn 14.30). Det ble
etterlyst programmet for dagen. Ikke alle fikk med seg dette på hjemmesiden og FaceBook.
Det var mange som hjalp til og alt gikk bra, likevel ønsker styret at det neste år lages en oversikt over hva
som skal gjøres, når og av hvem.
Etter pandemien bør vi også gå tilbake til en egen stand for innmelding og informasjon om klubben.
Sak 45/21 Barn- og Hund-helgen
Rakkestad Hundeklubb tilbyr barn mellom 8 og 15 år ulike aktiviteter med hund helgen 31/7-1/8. Helgen

vil ha maks 14 barn, foreløpig er det 6 påmeldte. Linn-Jeanette som har ansvar for opplegget, får som
medhjelpere Kate, Mette, Heidi, Hege og Anne-Mari.
Det kjøpes inn 2 ruller med gjerder, i tillegg til de klubben har, slik at det blir trygt for barn og hunder
innenfor et avgrenset område.
Det vil bli servert grillpølser, hamburgere, potetstappe og saft. Kiosken vil være åpen for salg.
Sak 46/21. Aktivitetsbane
Styret vurderer en aktivitetsbane med bruk av tildelte midler. Kate, Linn-Jeanette og Mette jobber med
saken og tar kontakt med andre som har tanker og ideer rundt dette.
Sak 47/21. Rally- og LP-stevnene til høsten.
Alt er i rute.
SAk 48/21. Valp- og veteranshow
Valp- og veteranshowet 29. august er nå klart mht. planleggingen. Dommere, ringsekretærer og skrivere
er nå ok. Linn Jeanette har kontakt med NKK angående kritikker m.m. Påmeldingsfristen er 8. august.
Klubben trenger et utstillingstelt til, det finns bare ett og det må være telt ved hver av de to ringene.
Styret vedtok å kjøpe et nesten nytt telt av Anne-Mari.
Sak 49/21. Kurs høsten 2021.
Så langt er følgende kurs på plass:
Bronsemerkekurs med Anne-Lise Storkjørren og Hege Lindahl. Start 17. august, i kurset er det lagt inn en
helg for å slippe å ha kurskvelder for langt utpå høsten med mørke kvelder og ofte dårlig vær.
For øvrige kurs jobbes det videre. Styret er i samtaler med flere instruktører. Det er på det rene at det
blir flere ulike kurs, også kortere kurs.
Heidi viser til positive evalueringer av vårens kurs og flere deltakere ønsker å gå videre fra valpekurs til
hverdagslydighet.
Klubben får nye diplomer, Heidi sørger for dette.
Sak 50/21. Gressklipper.
Eventuelt innkjøp av gressklipper ble diskutert videre fra forrige møte. Det er innhentet informasjon om
ulike gressklippere, typer og priser, det sjekkes litt videre.
Sak 51/221. Avfallsposer
Kommunene tar ikke lenger imot svarte søppelsekker, sekkene skal være gjennomsiktige. Klubben har

noen liggende, det kan også fås kjøpt avfallsposer på Servicetorget i kommunen, disse er påtrykt
kommunens logo og det koster ikke noe å levere dem på Kopla.
Sak 52/21 Eventuelt.
a. Klubben har fått inn leiebånd fra Ellen, som kun tar betalt for materialene og syr dem gratis fos oss. De
ligger nå for salg i klubbens lokaler og de var også til salgs på Hundens Dag.
b. Dugnad/klubbhuset
Nå som klubben har kjøpt Monserud er det ønskelig å gå over bygningsmassen for å se hva som må
utbedres og får en oversikt over hva det vil koste. Klubben har kontakt med en håndverker som vil hjelpe
oss.
c. Det er behov for utskifting av låser og dermed også nye nøkler. Kate sjekker priser.
d. Klubben tar sommerferie i skolens ferie. Det gjenåpnes 19. august med grilling og sosialt samvær. Det
kan likevel bli noen miljøtreninger.
e. Vi tenger flere ringbånd. Anne-Lise kjøper inn.
f. Klubbens logoer er hentet fra Rakkestad Yrkes- og fritidsklær som ikke lenger skal trykke dem for oss
på T-skjorter eller annet.
Neste styremøte 16. august.

Rakkestad, 19. juni 2021
Grete L. Hansen
sekretær

