
Referat fra møte i hovedstyret i THK 22.10.20  

 

Tilstede: Aase Jakobsen, Siri Knudsen, Ingeborg Ross, Trond E. Larsen, Knut Heimen, Gøril Stine-Sol 
Solvang, Ingeborg Solberg og Ellen Bakken.  

20/20 Årsmøte 2021   
Årsmøte 2021 Avholdes 30.mars. Undergruppene må ha avholdt sine årsmøter innen 23.februar. 

Sak 21/20 Plassering av midler 
Drøfting av plassering av klubbens midler ut fra målsetting om en viss avkastning og moderat risiko.    
Vedtak:  Styret ønsker å plassere kr. 2.000.000,- til lavest mulig risiko. Ansvarlig: Leder 

Sak 22/20 Ombygging i klubbhusets kjeller, diverse drift og vedlikehold av klubbhuset 
For å kunne øke lagerarealet til underklubbene er det blitt utarbeidet en skisse for ombyggingen.  
Gangareal reduseres til fordel for lager for 2 separate rom til FHG og BHK. Med utgangspunkt i 
skissen har hovedstyret etter befaring besluttet mindre justeringer av forslaget. . Størrelsen 
reduseres litt.   Videre utvides premierommet på bekostning av tilstøtende rom. Det har ikke vært 
mulig å få innhentet tilbud vedr. rundvask. Sprekk i mur må utbedres neste barmarks-sesong 
Vedtak:  Planer vedr. ombygging godkjent med en liten endring. Det monteres alarm og kodelås.  
Hovedklubben betaler materialer.  Hovedklubben og gruppene fordeler utgiftene mellom seg på 
alarm og kodelås. Ansvarlig FHG.  Det vurderes også å skifte ytterdør. Rundvask klubbhusets 1 etasje 
bestilles og utføres av eksterne. Ansvar: Ellen. Sprekken i muren sjekkes og utbedres.  Ansvar:  Knut 
og Trond. 

Sak 23/20 Container plassert v/ Ekrehagen skole. 
Denne tilhører THK v/ kjøregruppa. Snøscooter er lagret inne i containeren. Alternativ anvendelse 
drøftet - ikke konkludert. 
Vedtak:  Containeren flyttes i første omgang til klubbhuset. Ansvar:  Aase 

24/20 Varetelling premier og rosetter 
Lagerbeholdning av premier og rosetter må telles.   
Vedtak:  Ellen, Stine-Sol og Aase møtes 1. nov. på huset og telle.  Ansvarlig: Ellen 

25/20 Informasjon om NKKs RS og diskusjon ang. økonomi m.m. 
Det er generelt vanskelig å diskutere budsjett uten at regnskap hittil i 2020 er lagt ved RS-papirene 
Videre er grunnlag for en økning i grunnkontingenten dårlig begrunne.  
Vedtak: THSs styre mener det er uaktuelt å øke grunnkontingenten til kr. 700,- pr. år, slik som 
budsjettert.  Dette vil forårsake et mye større medlemsbortfall en forslaget antyder. Dermed går 
vinninga opp i spinninga.  NKKs HS må se mer på hvilke kostnader man kan redusere, evt. legge over 
til eiere og brukere.  HS’ honorar bør også slettes fra budsjett.   

Møtet avsluttet kl. 20.30 

Referent Ingeborg Solberg og Aase Jakobsen (siste sak) 


