
Referat KRHK medlemsmøte 17.02.20  
 

Tilstede: Det var totalt 16 stk. som deltok på møtet. Derav tre styremedlemmer.  

 

Referent: Maren Valdal 

 

Sak 01/20 Oppsetting av hall  

Tegninger av hallen og weighpullbanen ble vist frem. Det ble orientert om muligheten for 

oppsett av hall og hvor langt vi er kommet i prosessen. Det ble også orientert at oppsett 

av hall på området i Møst vil bli satt som sak til årsmøtet. Det ble drøftet ulike typer 

underlag for hallen og medlemmene ønsker at styret skal ta kontakt med Trondheim 

hundehall for å forhøre oss om underlag til hallen. De ønsket spesielt at vi skulle rådføre 

oss om underlaget med tanke på hunder som skal utøve agility. Medlemmene ønsker at 

dette tas med i betraktningen ang. underlag i hallen. De som deltok på møtet var positive 

til å sette opp egen hall på Møst. Det ble også orientert om wightpull banen.  

 

Sak 02/20 budsjett og økonomi 

Budsjett ble gjennomgått og klubbens økonomi er god. Vi har også for tiden 170 medlemmer 

i Kristiansund hundeklubb. Medlemmene ønsket også at momskompensasjon skal stå 

tydeligere fremhevet i budsjettet. Det ble også orientert om at klubben har signert en 

videreføring av leiekontrakten på området i Møst 2019. Leiekontrakten er på 25 år.  

 

Sak 03/20. Rally lydighetsstevne, valpe og veteranutstilling.  

Det ble orientert om at klubben skal holde et rallylydighets stevne, valpe og 

veteranutstilling og barn og hund den 06-07.06. Det ble orientert om 

arrangementskomiteen og arbeidet med å skaffe sponsorer. Vi ønsker at så mange 

medlemmer som mulig engasjerer seg i arrangementet og at de kan ta kontakt med 

Maren Valdal.  

 

Sak 04/20. Årsmøte – valgkomiteen  

Marit Bøe ønsket på vegne av valgkomiteen å informere om hvilke stillinger som er på valg. 
Hun oppfordret medlemmene til å ta kontakt med henne dersom de ønsket å stille på valg, 
eller komme med forslag. Alle forslag må gjøres med samtykke fra personen det gjelder. 
Styret behøver en kasserer, to styremedlemmer, vara styremedlem, revisor og vara revisor.  
 
 

Sak 05/20. Klubbjakker 

Klubbjakkene fra Canelana ble presentert og det ble gitt informasjon om jakkene. 
Medlemmene fikk prøve jakkene og det ble forespurt om vi kunne skaffe prøvejakker i 



mindre størrelser. Flere av medlemmene ønsket den blå og Orange jakken, og resterende 
ønsket seg sorte jakker. Det var totalt 13 medlemmer som bestilte seg jakker.  
 

Sak 06/20. Eventuelt 

06.1 Inngjerdingen på Møst. Medlemmene ønsket at vi stenger av inngjerdingen i 

perioder med mye nedbør. Gresset og underlaget i inngjerdingen begynner å bli ødelagt. 

Det er viktig at underlaget ikke blir så ødelagt at det ikke spirer gress til våren og vi må så 

nytt gress.  

 

 

  


