
Styremøte 01-2019 NVK Buskerud 
15. januar hos Ernst, Øvre Eikerv 77 i Drammen 

Tilstede: Arild, Henrik, Toril, Monica, Ernst, Signe.  

Forfall: Thomas 

1. Leder Arild ønsket velkommen til nytt styreår. Det ble bestemt at 

vi satser på et styremøte ca hver måned i den travleste perioden, ellers etter behov. Saken 

som kan avgjøres mellom styremøtene tas i styrets Facebook-gruppe, per e-post og mobil. 

2. Referat fra styremøte 10-2018: Godkjent 

3. Drift av klubben i 2019: Det ble nedsatt følgende komiteer: Prøvekomite, ledet av Ernst med 

Monica på laget. Hovedoppgaven er å arrangere den store Holleiaprøven og dugnadsarbeidet 

rundt den. Økonomien er i gode hender hos Thomas, noe styret er veldig takknemlig for. 

Hyttekomiteen ledes av Monica. Hun er styrets representant og INGEN avgjørelser rundt 

hytta skal taes uten at hun er informert og godkjenner dem. Dette må kommuniseres til alle 

ildsjelene i miljøet rundt hytta. Arild tar ansvar for Hund-sau. Toril får ansvar for oppfølging 

av Skogsfuglprøven. Signe fortsetter med nettsidene. Henrik holder i treningssamling og DM 

høst. Lederne for komiteen knytter til seg de støttepersoner de trenger og rapporterer til 

styret. 

4. Ved årsskiftet hadde vi 136 medlemmer. Det vil trolig synke noe når kontingenten forfaller i 

slutten av mnd. Øvrig økonomi har Thomas styr på, det utsettes til neste møte. 

5. Hytta. Her trengs en grenseoppgang og bedre styring på økonomien. Styret har igjen fått seg 

en kraftig overraskelse når det gjelder kostnaden på det elektriske arbeidet. Her har noen 

bestilt eller godkjent arbeid som ikke styret kjente til. Dette tar Arild opp med 

vedkommende, og gir klar beskjed om at INGEN utgifter eller arbeid skal bestilles/godkjennes 

av andre enn styret og/eller hyttesjef Monica. Vi fortsetter med onsdagstreff, men styret 

sponser ikke servering utover kaffe. Evt servering betales av deltakerne. Klubben har fått to 

festivaldoer som kan settes opp ved hytta, og dermed utetter vi evt bygging av ny utedo til vi 

vet mer om tidsperspektivet rundt hytteleien. Følgende vedtak er gjort: Overnatting koster 

50 kr/person/natt. Leie av hele hytta for en helg koster 500 kroner. Bestilling gjøres KUN hos 

Monica som skal godkjenne alle bestillinger. Dette skal dekke leieutgifter og strøm. Det er 

ikke tillatt å «okkupere» senger/rom over tid.  Hytta skal til enhver tid være ryddig og 

rengjort etter hvert besøk. Dette skal klargjøres i nye husregler som skal henges på veggen i 

hytta og kunngjøres på nettsidene/Facebook-gruppa. Kun medlemmer kan leie hytta. Monica 

kunngjør også tidspunkt for større dugnader i god tid slik at en større del av klubbens 

medlemmer kan bli med. Styret sier ja til at det kan bygges bur i 1-2 høyder i gangen på 

hytta, slik at det blir enklere å holde orden og ro i hytta når det er stort besøk. Monica 

organiserer dette sammen med Ernst. Arild overtar kontakt med hytteeier slik at vi har bedre 

kontroll med leieforholdet. 

6. Sørli: Ernst har kontakt med eier av Sørli. Det er uklart hvor omfattende restaureringen vil bli, 

men planene om å legge strøm i grøft innover er skrinlagt og nytt aggregat kommer. 

Kjøkkenet skal restaureres. Det er ikke klart om vi får leie i juli. Ernst tar ny kontakt ved 

påsketider. 

7. Terminliste. Styret gikk gjennom terminlista for 2019. Den er snart klar for utlegging. Arild. 

8. Medlemsmøte i februar: 6. febr. Tema: Saker til DK. Sted: Holleia kl 18. Signe kaller inn på 

nett/FB. 



9. Fredagstreninger er i gang. Egenandel er 30 kr som vippses. Ernst har laget plakat. Marit 

Egeland organiserer instruktører. 

10. DM vinter i Uvdal, er annonsert. Signe har kontakt med Bjørn Størkersen i OA og har 

påmeldingene, bestiller premier. Vi bidrar med to trekkseler til lotteriet. 

11. Sporkurs i april/mai: Tilbudet vi har fått blir dessverre for dyrt. Vi leter etter en annen 

løsning. Arild/Henrik. 

12. Apporthelg 3.-5. mai, grunnleggende, på hytta, Monica/Ernst organiserer. 

13. Videregående apportprøvekurs: 14.-16. juni på hytta. Wenche, Terje, Ernst, Monica, Arild. Kr 

1600/2000. 

14. Dressurkurs starter 14. februar. Hver torsdag i 8 uker. Dette er et samarbeid mellom NVK og 

NMLK. Monica organiserer.  Nesten klart til annonsering. Pris 1600/2000 kr 

15. Julebordet 2019: Vi går for opplegg på Lierkroa som i fjor, men med større meny og 

ambulerende skjenkeløyve. Dato: 4. desember. Signe 

16. Skogsfuglprøven 9.-10. nov.  Arrangeres tidligere i håp om mer fugl og større deltakelse. Toril 

holder i dette.  Klubben dekker kun faktiske utgifter for prøveleder, mot faktura. Styret ber 

prøveleder vurdere dommervalget etter tilbakemelding fra deltakere. Ros for hyggelig prøve 

og god stemning. Deltakertallet bør opp. 

17. DM lavland 2019. Henrik har kontakt med Ole Erik i Vestfold/Telemark som har hatt svakt 

oppmøte. Vi ser an utviklingen på lavlandsfeltet noe, og vurderer om vi skal flytte dette DM 

til høyfjell. Henrik. 

18. Medlemsmøte med førstehjelp. Vurderes videre. 

19. Utstillingskurs. Wenche Dyreng har sagt ja. Hun og Hilde fastsetter dato og sted. 

20. Skytedag med familiepicnic på Ringerike. Wenche Dyreng holder i dette. 

21. Hjerkinntur. Treningsterrenget åpner ikke før 21/8, men vi kan få et tilbud om organisert 

trening med innkvartering via Marit Egeland 15.-18. august. Signe bestiller konkret tilbud, 

med døgnpris. Utgangspunkt: 10 deltakere, 2 overnattinger. 

22. Neste nummer av Fuglehunden. Frist 25/1. Signe skriver. 

23. Neste møte: 4. mars kl. 19 hos Ernst på Gulskogen. Øvre Eikerv 77 

Ref signe 


