
NVK Buskerud 

Styremøte 11.03.2019, Øvre Eikervei  

Referat 
Til stede: Thomas Svane Jacobsen, Henrik Syvertsen, Monica Rognlien, Toril 
Weum, Ernst Evensen, Arild W Hansen, Wenche Due Hansen.  
Forfall: Signe Karin  

Sak 1. Referat 
Referat fra siste styremøte godkjennes. 

Sak 2. Info fra DK 
Ernst og Arild orienterte fra årets DK. 

Sak 3. Medlemsstatus 
Wenche orienterte. Pr. i dag er vi 116 medlemmer. Vi må sende ut terminliste og 
info om at vi ønsker de som ikke har fornyet medlemskapet velkommen tilbake.  

Sak 4. Økonomi 
Thomas orienterte om klubbens økonomi. Styret anser at vi har kontroll på 
økonomien, til tross for den uforutsette høye utgiften på NVK hytta vedr. 
utbedring av el.-anlegget.  

Sak 5. Ref. DM Uvdal 
Henrik var eneste deltager fra Buskerud. Bra arrangement, men litt lite slipptid 
pr. ekvipasje. Andre alternativer vurderes og tas opp til diskusjon senere. Ernst 
sjekker med Brennabu. 

Sak 6. Komiteér 
Komiteénes sammensetning vises i sak 3 fra styremøte 15.01.19. Arild forespør 
Christina Krekling om prøvelederjobben på skogsfuglprøven.  

Sak 7. NVK hytta 
Hyttesjef Monica orienterte. Vi planlegger å bygge / montere hundebur i 
inngangspartiet.  



Sak 8. Info tilhenger 
Ernst henter tilhenger hos Frode, og setter den på NVK hytte fram til snøen går. 
Reklame og innredning vurderes / ordnes når det blir varmere i været.  

Sak 9. Dressurkurs 
Avlyst pga.få påmeldte. Vi prøver igjen på et senere tidspunkt. Monica 
omformer annonsen. Alle i styret må hjelpe til med deling på sosiale medier.  

Sak 10. Sporkurs  
Roger Skjølstad har sagt seg villig til å ha kurset på hytta. Arild kontakter han 
om hvilken helg og pris.  

Sak 11. Apporthelg 
04. - 05.05. som er 1. helg i mai. Gratis for medlemmer. Kr. 100.- for ikke 
medlemmer. Ernst lager annonse og sender til Signe. 

Sak 12. Innkjøp, status 
Vi vurderer Cater på Lierskogen. Monica / Arild kontakter dem for info. 

Sak 13. Nytt om Sørli 
I utgangspunktet skal de ikke leie ut Sørli i 2019. Ernst holder løpende kontakt 
med utleier. Det må planlegges med utgangspunkt at apportprøvens 
hovedkvarter blir NVK hytta.  

Sak 14. Justering terminliste  
Sporkurs avtales og føres inn, samt utstillingskurs mandag 29.04 kl. 18.30 i 
Hønefoss.  

Sak 15. Vareopptelling  
Utføres når det blir varmere i været, og tilhengeren er på plass.  

Sak 16. Neste styremøte 
Tirsdag 30. april kl. 19.00 i Øvre Eikervei.  

Referent for styret i NVK Buskerud 

Arild W Hansen 


