
 

Referat 

5. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Tirsdag 13. oktober 2020 kl 18:00-21:00 

Sted: Krambua – Låsesmed Heikki Bruviks lokaler 

Til stede; Turid, Heikki, Per, Kjetil, Liv-Edel, Linda og Christina 
Referent: Christina 

1. Kort oppsummering fra styremøte 01.09.20  
 

2. Postliste 
Terminlister 2021  
Lån til NKK (se under pkt 3.5) 
 

3. Administrativt: 
3.1 Regnskap 3.kvartal 
Overskudd pr 30.september kr 97 261,- 
Driftsinntekter kr 674 908,- 
Driftskostnader kr 577 923,- 
Medlemsinntekter kr 48 300,- (samme periode 2019 kr 41 750,-) 
Regnskapshonorar per 30.september kr 13 343,- (samme periode i 2019 8.246,-) 
Antall medlemmer i avdelingen per 30.09 er 475, en økning på 42 siden årsskifte. 
 
3.2 Forsikring Tryg, fornyelse 2021. 
Gjennomgang av forsikringsdekning etter verdivurdering / inventaroversikt fra komiteene. 
Ansv. Linda 
 
3.3 Inventarlister/aktiva fra aktivitets komiteene 
Rally, Blodspor, jakt, ok. 
UK, ny frist 20.oktober 
 
3.4 Brev Bergen Kommune 
Forhåndskonferanse er bestilt 13/10ifbm oppgraderingsplan Varden 
HB og CG stiller i møte med kommunen 
 
3.5 Lån til NKK 
Lånegaranti på inntil kr 60 000 enstemmig vedtatt. Informasjon sendt NRK v/kontoret. 
 
3.6 Webmaster 
Annonsering på hjemmeside etter webmaster som er aktiv i avdelingen 
 

4. Kort status fra komiteer  
- Utstilling; Søknader for utstillinger i 2022, sted Myrbø. 23/24 april og 24.september. Datoer 
legges inn i klubbadm (cg). Påminnelse til UK om tbm på epost vedr ønske om igangsetting 
av fellestreninger mm.  
- Jakt; wt og bk prøve gjennomført 10 og 11.oktober. 39 påmeldte til wt og 12 påmeldte til 
bk. Dommere Ragnhild Hammelbo og Svein Scheie. 
- Blodspor; Bevegelig AK prøve 01.10 – 31.12. Sporleggerkurs 21.november – på Stend. 



Gratis for medlemmer, rekruttering av sporleggere til prøver. 
- Rally/Lydighet; Godt oppmøte på treninger Komiteen ønsker å kåre beste retriever på rally- 
og lydighetsprøver for å få flere retrievere med. 
- Hemsedal; forberedelser til 2021 er igangsatt. Instruktører er på plass. 
 

5. Aktiviteter høst/vinter 2020 
- Kurs – 2021 er under planlegging, foreløpig valpe- og grunnkurs.  
- Dugnad – Dato før jul (lørdag), Per og Kjetil lager plan 
- Julebord – avvente covid 19 situasjonen 
- Leie av treningstid i innendørs hall (Dyreklinikken Bergen vest / Fjellanger?) – utgår 
- Byvandring 2 x før jul, ansvarlig LEJ 
 

6. Aktiviteter 2021 
- Prøver og konkurranser 2021 
Alle prøver søkt i klubbadm. Lage samlet oversikt over alle prøver/konkurranser på 
hjemmesiden når terminlisten er klar. 
- Hundeferie i Hemsedal – Jaktkurs 
- Rallykurs sommer 2021 
- Mesterskapshelgen 4. – 5.september! 
 

7. Eventuelt 
 
7.1 Byttedag, forslag fra Krister Myrdal (se avd Østfold) 
Enstemmig vedtatt – Dato satt til 28.april ifbm Miljøtrening 
 
7.2 Nøkler til klubbhus 
Komitemedlemmer og styret som skal ha nøkler til klubbhus. 
Per oppdaterer oversikt.  
 
7.3 Utendørs belysning Varden 
Per og Kjetil sjekker ut hvordan belysning på banen kan styres fra redskapsskjul, og kan 
gjøres tilgjengelig for medlemmer som ønsker å trene på banen etter at det er blitt mørkt. 
 
7.4 Valpekurs og grunnkurs - Blod og skanker (avslutningsaktiviteter). 
Blodspor er en fin avslutningsaktivitet på valpe- og grunnkurs. Det skal allikevel ikke deles ut 
blod og skanker til kursdeltakere. Instruktør bør legge spor som deltakerne får gå, og 
returnerer skanker og evt gjenværende blod til Varden. Instruktør kan anbefale kursdeltakere å 
delta på blodsportreninger eller kurs dersom de har interesse for aktiviteten.   
 
7.5 Retrievernyttt  
Turid lager artikkel til Retrievernorge rundt, frist 28.oktober 

 

 


