Styremøte 5 September

Tilstede: Irene W, Alex, Adelheid, Thomas, Tore, Gunn Beate
Sak 1.
Longyearbyen Hundeklubb fikk som jobb å stille med isbjørnvakter på ”Prosjektet Isfjorden”
7 tokter totalt, inkludert overnattingsturer. 1 tur ble avlyst pågrunn av dårlig vær. For jobben
fikk klubben 100 000,- kr som skal brukes til oppbygging av nye bur etter raset i november
2016. Irene W og Adelheid organiserte oversikt over hvem som kunne delta. Det var gjennom
sommeren veldig mye jobb å skaffe nok folk. Det ble begrunnet med at det var midt i
sommerferien og fredagsavgangen var innenfor arbeidstid. Mange som meldte seg på, meldte
seg av igjen. Neste gang vil det vurderes bindende påmelding. Det ble sendt ut purringer,
mail, postet på facebook flere ganger. Longyearbyen Hundeklubb leverte jobben og 100 000,skal være påvei på bok. Mye skryt.
Sak 2.
Få oversikt over betalende medlemmer og dem som står på venteliste for bur plass. Irene K
skaffer Irene W oversikt.
Sak 3.
Tore fikk bytte til bur 61, Karolina vil få tilbud om bur 37. Venteliste bur ble oppdatert i
Februar, Irene W legger ut ny liste til høsten.
Sak 4.
Tore, Thomas og Troels begynner med detalje planlegging for oppbygging av nye bur. Vi har
80 000,- fra korkpengefondet og 100 000,- fra ”prosjekt isfjorden” til å bygge med. Bestille
pæling og materiale som er nødvendig. Planlegger dugnad i høst for å begynne med bur
bygging. Det ble foreslått å fordele bur på forhånd til dem som skal ha de nye, for å få dem
med til å bygge selv.
Sak 6.
Irene W har vært på befaring med Lokalstyret og Geolog fra UNIS og sett på bakken ned mot
klubbhuset og bakre burrekke. De sier at det ikke er fare for store jordras når det kommer
regn. Noen småras vil nok komme, men kuhaugen er helt trygg. Lokalstyret har sagt dem skal
oppfordre Better Moments til å grøfte og det er ikke bra om de fortsetter å legge snø på kanten
ned mot bur rekka. Det blir sagt at gamle masser bør bli liggende og en geolog har sagt seg
villig til å hjelpe til med å finne en bedre løsning enn hva som er idag for grøfting for å få
unna smeltevann.
Sak 7.
Bikkjebu er i bra stand og det har ikke vært dugnad i sommer. Nytt vindu er ikke byttet og
står i gangen. Det ble ryddet i vinter og kastet mye gammelt+ vasket ned. Det skal finnes ved
og gass. Ikke planlagt dugnad før vinterføre.
Forslag til vedtektsendring: Hundekjørere som kjører til Bikkjebu skal legge igjen en sekk
ved i klubbhuset som transporteres ut med neste scooterfølge. Eventuelt en annen løsning.
Irene W undersøker om det er mulig å få opp billig ved med billig/gratis frakt.

Bikkjebu er godt brukt iløpet av sommeren og har 5-6 søkere i uken. Gassledning og gasstopp
skal byttes ut. Ønskelig å kjøpe inn varme detektor isteden for røykvarsler da denne ofte blir
koblet ut av besøkende.
Sak 8.
Det er kommet inn søknad om å bygge nytt sledestativ som også skal fungere som privat
fiskehjell for to av medlemmene. Det ble besluttet at det er et klart ønske å kunne ha et sted å
henge kjøtt og fisk, men på klubbens område skal det bygges for alle og ikke privat. Styret har
ikke tatt noen beslutning enda om/når det skal bygges opp og har pr. nå nok prosjekt å bygge.
Styret ønsker å komme tilbake til bygging av felles fiskehjell/kjøttheng neste år.
Sak 9.
Det er ønskelig å leie inn Mali til diverse kus bla. Valpekurs. Kusene skal være i regi av
Kennel Kulvi Hundeskole, men skal promotere LHK. Ønskelig å fremme agility og det er
ønskelig at LHK kjøper inn utstyr. Ønskelig med trening en gang i uken i by hund luftegården
for betalende medlemmer. Ønskelig med lydighetstrening og fremme redningshundene.
Timene som Mali har åpen trening, vil bli regnet som dugnadstimer.
Sak 10.
Åpen dag. Hilde Henningsen har sagt ja til å ta på seg åpen dag i høst. Gunn Beate blir med
ifra styret.
Sak 11.
Thomas innkaller til dugnad og setter opp arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene vil bli fordelt
på medlemmene. Det skal kjøpes inn skruer og kramper.
Sak 12.
Ormekur, forbestilling og treull fellesbestilling- Gunn Beate.
Sak 13.
Videre oppfordre medlemmer til å bygge platting i burene sine pågrunn av snødrift. Kostnad
på dette skal dekkes av hver enkelt burleier.
Sak 14.
Bestille nye skit plukkere. Pr nå er det kun 2 pr gang.
Sak 15.
Thomas sjekker om å få på plass en søppel kontainer ved siden av hyttekontainer.

Gunn Beate
Sekretær

