REFERAT FRA STYREMØTE I THK 23. NOVEMBER 2017 KL. 1900.

Til stede: Aase, Trond, Siri, Knut, Monica, Nina, Harriet og Katrine
Meldt forfall: Ingeborg
Referent: Monica
Oppfølging av tidligere saker:
SAK 4/17 og 16/17 Info om framdriften på anlegget.
Aase har snakket med Sindre Vaaje og Jøte Brekmo. Grav og Spreng har ordnet kummen (markert med
stang) slik at hullet hvor pumpestasjonen sto tidligere, kan fylles igjen når vi får klarsignal fra
entreprenør. Det som gjenstår nå er ny grus på banen. Det vil bli lagt til våren. Grav og Spreng fjerner
sitt utstyr.
Ansvar for oppfølging: Knut.
SAK 25/17 Internett til klubbhuset.
Vi har støtt på vanskeligheter p.g.a. at det er brudd på kabelen 16 meter sør for stolpen oppe ved veien /
i nærheten av buss-stoppen. Vi har hatt telefon / internett tidligere.
Telenor er netteier – Relacom er installatør og får kun betalt for å legge inn nettet.
Ansvaret ligger hos Eiendomsgruppen (som har laget rundkjøring og vei) samt Tromsø Kommune.
Vedtak: Vi sender brev til Tromsø Kommune og Telenor og ber de ta tak i dette: Ansvar: Aase
SAK 34/17 Treningshall
Aase og Knut Wilhelmsen har hatt møte med adm. sjef i Tromsø kommune, i den hensikt å få avtale om
leie av tomt til hall. Vi må også ha en ordning mht. deling bruken av tomta. Hallkomiteen har fått tre nye
medlemmer og består nå av Steinar Lagesen, Knut Heimen, Lene Jensen, Steinar Nordheim Storelv, Knut
Wilhelmsen, Kjell Engen og Aase Jakobsen. Bakgrunnen for dette er at vi trengte mer kompetanse i
forhold til anlegg og økonomi. Komiteen skal ha neste møte etter at vi har fått svar fra Tromsø Kommune
ang. leie. Bruk og leie av tomta må opp til politisk behandling i TK. Den videre framdriften i klubben
består i å legge saken fram for årsmøtet for endelig behandling
Vedtak: Saken forberedes for behandles i årsmøtet 2018.
Nye saker:
Sak 37/17 Avtale med Remiks
Vi har tidligere brukt en annen leverandør med veldig bra service. Imidlertid kom Remiks på banen med
en god avtale før utstillingene i 2016. De forsyner oss med gratis kontainere til utstillinger, søppelbokser
etc. Vi har tidligere fått beskjed om at det kun var torsdag som var hentedag, men nå viser det seg at vi
også kan få hentet avfall på mandager i tillegg. Det kan meldes fra om tømming via SMS, mail og telefon.
Vedtak: Vi fortsetter avtalen med Remiks. Aase setter opp nytt skilt nede ang. tømming.
Sak 38/17 Tømming av søppel/rydding av lokaler.
Kan vi få til en smidigere ordning på «søppelproblemet»?
Lars har tidligere foreslått at hver gruppe velger seg en «ordensmann». Det bør settes opp faste dager for
vasking og rydding (forhold FHG/BHG = 1/4) ut fra at BHG bruker huset mest. FHG er her en gang i uka
(mandager). Vasking og rydding settes på dagsorden på gruppenes styremøter. Bør sjekkes en gang i uka
at søppelboksene blir tømt i kontaineren. Oftere ved mye trafikk på huset. Skitposer skal ikke ligge og
slenge utenfor boksen.
Gulvet i festsalen er tungt å vaske. Thomas Schwenke kommer på befaring for å se om det kan være
grunnlag for reklamasjon. Vi må kjøpe en maskin til vaskingen, dersom det ikke er noe feil på gulvet.
Vasking av mopper ble også diskutert. Harrieth sjekker kostnader ved forskjellige løsninger.

Ansvar for renhold: Styret i de respektive grupper tar opp dette i sine møter og beslutter hvordan få til
en god ordning som fungerer.
Sak 39/17 NKK RS 2017.
Aase informerte om behandling av saker på RS. Dette kan leses mer om i referat fra
Representantskapsmøtet, se www.nkk.no.
Sak 40/17 Treningsdag – KG
KG ønsker fast treningsdag på klubben.
Kjøregruppa har bare 20 medlemmer, 15 hovedmedlemmer, men ønsker en fast treningsdag for
rekruttering / miljøbygging / holde på, evt. øke medlemstallet i KG. Gruppa kan dele plass med BHG en
av ukedagene. Det er ikke ønskelig med helligdager da KGs medlemmer benytter helgen til kjøring med
hund på fjellet.
Vedtak: Monica og Knut kommer til enighet om dag og gir Hovedstyret beskjed om tidspunkt.
FHG har ønsker om kurs i trekk og kløv når båndtvangen trer inn til våren vil være av interesse for FHGmedlemmer også.
Sak 41/17 Bruk av område utfylt av THK.
Vi har tidligere hatt kontakt med Tromsdalen rideklubb ang. oppsett av gjerder, hengere, brakke og
traktorer på området som er fylt ut sør for pumpehuset. Rideklubben har også tatt fra masser som
tilhører oss - til en verdi av flere hundre tusen.
Vedtak: Siri skriver nytt brev til rideklubben ang. saken og ber om møte.
Sak 42/17 Leieavtale Mandela, utstilling for de tre neste årene
Vedtak: Det søkes om avtale for tre år (2018, 2019, 2020). Siri sender søknad til Tromsø Kommune og
følger opp dersom evt. svar ikke forligger innen rimelig tid.
Sak 43/17 Nye lover
På RS ble de gamle normallovene erstattet med en ny lovmal. Vi må nedsette komite for å starte arbeidet
med tilpassing av THKs lover til ny lovmal. Komiteen starter arbeidet så snart NKK har offentliggjort ny
lovmal. Vedtak: Vi setter ned en komite bestående av Lars Kristoffersen, Siri Knudsen og Knut Heimen.
Sak 44/17 Offisiell vegskilting
Det er ønskelig med et offisielt vegskilt ved ny innkjøring. Dette må være i henhold til Vegvesenets lover
og maler. Vedtak: Aase sjekker hva vi kan få lov å skrive og så bestiller vi skilt.
Sak 45/17 Sponsoravtale Evidensia
Det ble informert om videreføring av avtalen med Evidensia. Avtalen er underskrevet av begge parter.
Sak 46/17 Ny brosjyre THK
Tromsø HK har mange konkurrenter, og det er i vår interesse å beholde de medlemmer vi har ved å gjøre
en god jobb, samt informere nye potensielle medlemmer om vår eksistens. Vi har tidligere vedtatt å
trykke opp nye eks. av den gamle brosjyren.
Vedtak: Aase igangsetter arbeidet og ber om pris på ny brosjyre.
Møtet ble avsluttet kl. 21.00.

