
Styremøte Tromsø hundeklubb 040719 
Tilstede: Aase, Knut, Ingeborg R, Stine, Trond Eirik, Ingeborg S 
Meldt forfall:  Siri, Martin og Veronica 

Sak 18/19 Utbedringer klubbhuset 

Saken ble behandlet med Knuts liste over utbedringsbehov som utgangspunkt. Gruppeledere tar tak i 
dette og planlegg hva de kan gjøre. Det legges opp til dugnad i august/september. Veronika og Knut 
fordeler ansvar/kaller inn.   

 STATUS TILTAK 
   
Inne    
   
Manglende listverk Må settes opp 

 
De fleste på lager oppe + garderobe 

Kjøkkendør med ødelagt 
hengsel 

Kan repareres med skrue Trond tar ansvar for at dette blir gjort 

Ødelagt flis i gang Må byttes Aase sjekker om det er mulig å få tak i 
passende flis 

Dårlig fuging på fliser Løse fuger fjernes og fuges 
på mytt 

  
 

Hull i dør på møterom  Utsettes 
Rundvask oppe og nede  Oppe: Ingeborg R innhenter priser fra 

tilbydere 
Nede: Egeninnsats klubben, gruppene 
fordeler 

Dørhåndtak fra klubbrom 
til garasje 

Må byttes   

Dørterskel i u.etg. Må ferdigstilles Utstyr på huset. Lars Kristoffersen 
fikser 

   
Ute   
   
Ødelagt snøfanger Lift Dugnad 
Hull i tak der snøfanger er 
løs 

Lift Dugnad 

Skru bordkledning fast mot 
sør 

Lift Dugnad 

Male hele huset Lift / Bytte farge som 
falmer mindre 

Dugnad 

Vanninntrengning i garasje Fjerne deler av platt, 
utbedre drenering og 
sprekk 

Dugnad 

Sprekk i mur Fjerne deler av platt, 
utbedre drenering og 
sprekk 

Dugnad 

Rette opp trapp i øst og sør   
Rette opp støttemur ved 
trapp 

 Gravemaskin 



Støttemur v/ container 
begynner å presses ut 

 Gravemaskin 

Utvide adgangskontroll 
oppe 

  

Dørhåndtak inngang nede Må byttes  
Fundamentering på 
trapp/rullestolrampe er 
skadet 

 Utført  

   
   

  

Sak 19/19 Utstilling 24.-25 august 

Informasjon fra Aase: Dommere og dommer-reiser OK.  Ringsekretærer OK.  Skrivere OK, 
mangler kun en for lørdag.  
Plassjef: Knut Heimen + evt. Kjetil Jensen? 
Utstillingsleder: Siri Knudsen 
Koordinator: Tina Lindrupsen 
Sekretariat: Stine og Harriet gjør klart.  Ingeborg Ross bidrar og står i sekretariatet.  Tove 
Kurthi kan være lørdag og søndag. 
Styret er utstillingskomite. 
Fuglehundgruppa tar ansvar for kafe.  Det er svært ønskelig med grilling. Trond koordinerer. 
Inngang/ parkering:   
Ansvarlig: Veronica BHG.  

Aase bestiller blomster og for fra Royal Canin. Bokpremier til gruppevinnere og beste 
veteran. Andre premier er i boks.  

Sak 20/19Innkjøp av ny paviljong  
Skal brukes til utstillingskafe. Ansvarlig: Knut. 

Sak 21/19 Innhente pris – forsikring 
Det skal innhentes pris på ny forsikringsavtale.  
Ansvarlig:  Ingeborg. 

 

 

Referent:  
Ingeborg S 


