Styremøte LHK
15.11.2016
Tilstede: Troels, Irene K, Tore, Irene W og Adelheid.

Sak: Ekstraordinært årsmøte:
• Planlegge saksliste. Agenda vil være å ta stilling til 1 av 3 forslag for bygging av nye
bur etter jordskredet. Samt godkjenne bruk av LHK midler til å sikre og rydde etter
raset.
• Innkalling vil bli sendt ut i morgen. (minst 14 dager før).
o Dato satt til 1.12.2016.
• Troels, Ingvild og Tore har sagt seg villige til å danne en prosjekt/bygge gruppe i
forbindelse med å bygge bur i erstatning for de burene som gikk tapt i jordskredet.
• Miljøvernfondet har blitt kontaktet ang det å ta litt av byhundluftegården for å få
bygget nye bur. Venter på svar.
• Info økonomi:
o Klubben vil måtte søke om tilskudd. Har søkt korkpengefondet.
o Kan bruke av de 25 000,- som er satt av som buffer. Eventuelt deler av dette
beløpet. Men da har klubben ingen, eller mindre, buffer til for eksempel
eventuell snødrift problematikk. Dette vil bli tatt opp til avstemming på
årsmøtet (om det er greit å bruke av dette beløpet).
o Korkpenger: Irene K sjekker opp i når korkpengene blir delt ut. Kan en vente
med å bygge til finansene kommer?
• Det som må gjøres så fort som mulig (og som også bør prioriteres økonomisk) er å få
sikra strømkabelen som går langs den ødelagte burrekka og fikse de løpetidsburene
som fortsatt står igjen. Samt rette opp og sikre veggene inn mot gamle løpegården som
står skeivt i tillegg til å få ryddet bort det som er ødelagt.
• Plan for bygging bli gjort klar nå, og så bygges det så snart klubben har fått midler til å
bygge.

• Adelheid skriver innkalling og kaller inn til det ekstraordinære årsmøtet. Den vil bli
lagt ut på LHK sin webside. Det vil komme innlegg på LHK sin facebook side der det
vil bli henvist til LHK sin webside for innkalling.
• Adelheid skaffer lokaler til møtet. Tar kontakt med UNIS/Elise.
• Irene W skriver mandat til byggegruppa.

Møte hevet kl 20.00.
Adelheid Mæland
Sekretær

