Saksframlegg til årsmøte i Longyearbyen Hundeklubb vår 2013

5. Utvidelse av hundegården:
Statusoppdatering og etablering av ny arbeidsgruppe
Sakshistorikk
2010:


Utbygging av hundegården diskutert på årsmøte – sak for nytt styre.

2011:




Arbeidsgruppe: Helén (materialansvarlig), Eike S. (sekretær) Lucie (vara) med bidrag fra
Margit (leder) og Ingvild (medlem/arkitekt).
Info/diskusjonsmøte med medlemmene i oktober.
Omforent forslag (se tegningsvedlegg): Utvidelse med 37 bur, 2 løpegårder og 6 løpetidsbur.
Forslaget inneholdt også 6 nye brakker for lagring av fôr og to kjøttstativer.

2012:







31. januar: innvilget rammetillatelse fra Lokalstyret. Tillatelsen varer i tre år.
1. februar: Søknad til Svalbard Miljøvernfond om til sammen 2 570 825 kr i støtte til det
rammesøkte tiltaket. Kostnadene var fordelt slik etter innhenting av anbud:
Arkitekt
3 825,Masse og planering
1 610 000,Pæling, snekring og montering av brakker
820 000,Elektrisk anlegg
150 000,Transport av brakker
50 000,Materialkostnader
10 000,Avgifter Lokalstyret
27 000,Det var planlagt å gjøre en egeninnsats tilsvarende 140 000,- og sponsorinntekter på
100 000,Søknaden ble avslått.
15. september: Søknad til Svalbard Miljøvernfond om til sammen 284 000 kr i støtte til
utvidelse av hundegården med 6 bur i grensen mot ærfuglkolonien med tiltak for å skape
trygge hekkeplasser. Kostnadene var fordelt slik etter innhenting av anbud:
Masse, graving og rør 112 000,Bygging av hundegård 62 000,Materialer
90 000,Installasjon av LEDlys 20 000,Det var planlagt en egeninnsats tilsvarende 18 000,Søknaden ble avslått.
27. oktober: Medlemsmøtet anbefalte å sette ned en arbeidsgruppe bestående av blant
andre folk på ventelista, slik at dette prosjektet ikke blir en belastning for eksisterende styre
men drives av folk med personlig motivasjon for utvidelsen.

2013:



LHK har mottatt og betalt festeavgift for tomta som er satt av til utvidelsen.
Margit og Ingvild bes forberede sak til årsmøtet.

Alternative forslag til vedtak:
1. Årsmøtet bes å vedta om LHK ønsker å gå videre med utvidelse av hundegården.
 Dersom LHK ikke vil utvide hundegården må det nye styret må ta kontakt med SNSK
og frasi seg tomta som ble festet til dette formålet. Hvem som helst kan da bygge
hundegård på tomta.
 Dersom det vedtas å gå videre med utbyggingen får det nye styret i oppdrag å sette
ned en gruppe bestående av minst tre personer som får som mandat til å lage en
gjennomførbar og behovsprøvet plan for utbyggingen. Gruppen skal skaffe
finansiering og praktiske bidrag slik at prosjektet blir selvfinansiert og legge frem en
finansieringsplan på et ekstraordinært årsmøte innen utgangen av 2013.
2. Årsmøtet bes å vedta om LHK vil tilby hundeeiere som ikke har hund i hundegården å bruke
den ene nye løpegården mot støttemedlemskap eller lignende avgift.

Forslag fra nåværende styre til mer konkrete forhold prosjektgruppen bør vurdere i arbeidet:
-

Vurdere behovet for hvor mange bur som bør bygges.
Kontakte representanter for byhund-miljøet og se på muligheten for bruk av felles
løpegård kan organiseres.
Realitets-sjekke budsjettet og bryte det ned til håndterbare enheter. Hente inn
bidrag, priser og anbud.
Undersøke alternativer til å kjøpe masse og transport av disse fra LNS. F.eks. leie/lån
av maskiner, om det finnes gratis masse som kan brukes osv.
Lage planer for lys, inkludert vurdere flytting av eksisterende lyskastere.
Søke finansiering fra sponsorer og offentlige støtteordninger.
Vurdere framdriften i prosjektet i forhold til hekkeperioden for ærfuglene.
Vurdere hvordan man kan overføre eksisterende hunder og om det skal settes et tak
på antall hunder per bur.
Lage en standard for hvordan buret leveres den nye leietageren. Hva skal for
eksempel leietageren bidra med selv (lås, slå osv.)
Foreslå rutiner som hindrer spredning av parasitter og smittbare sykdommer i
hundegården dersom den ene løpegården skal åpnes opp for andre enn de med
hund i hundegården.

