Prosjektgruppe ”utrede forslag til gjennoppbygging av de ødelagte burene i
byhundluftegården”.
Deltagere i gruppen; Troels Ytterdal, Tore Storm Jortveit, Ingvild Sæbu Vatn
Bakgrunn;
Etter ekstraordinært årsmøte ble det gitt tilslutning til at styret, frem mot neste årsmøte, kan gå
videre med å utrede alternativ C i tråd med mandatet punkt 3; ”Bygge en ny rekke i
byhundluftegården” og legge frem nytt forslag til årsmøtet som ivaretar fortsatt trygg tilgang til
en andel av løpegården for byhunder. Forslaget legges frem for ordinært årsmøte endelig
notering.
Mandat og behov;
Styret ber prosjektgruppe videre utrede et par alternativ, ut ifra alternativ C som ble stemt frem
med protokollføring. Det skal bygges opp ny rekke bur som blant annet skal erstatte 5 enkelt
bur utleid til medlemmer i LHK, og 1 bur i privat bur. Disse burene skal være erstatning for bur
som ble ødelagt i jordraset høsten 2016. Burene skal følge mattilsynets anbefalinger på
burstørrelse for hold av hund utendørs.
Det vil på årsmøte bli avstemning hvilket forslag som vil bli gjeldene for oppbygging.
Det skal fremdeles være mulig for hunder uten fast bopel i LHK sitt anlegg, å bruke
byhundluftegården.
Miljøvernfondet har meldt at oppbygging av bur ikke vil ha påvirkning på tidligere mottatte
midler som vil endre forutsetningene dette ble mottatt på grunnlag av.
Det er søkt midler ifra korkpengefondet, og det vil bli søkt miljøvernfondet som har frist innen 1
februar.
Styret ber prosjektgruppen utarbeide hva som blir ansett som best mulige løsninger for dette.
Under utredningen skal det vurderes;
• Snødrift og mulighet for å tømme gang, bur, luftegård for snø
• Skal det settes opp et gjerde som skille. Dette for å hindre at klubben må gjennomføre
mer enn to årlige ormekurer. Eventuelt vil det være mer hensiktsmessig å lage en
overgang til ny byggede rekke sin luftegård?
• Mest hensiktsmessige retning på bur
• Kostnadsoversikt
• Andre punkt prosjektgruppen mener er viktige å ta inn i vurdering.
Sluttprodukt, Frist for ferdigstilling av prosjekt settes til 16 Februar. Det skal da legges frem for
styret med skriftlig utredning samt et møte mellom prosjektgruppe og styret.

