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endrec  

 

Referat Styremøte  

Bergen Agility Klubb 

Tid (dato):  25.09.2019 kl 18:30 – 19:30 Sted:  Nordnæsdalen 

Innkalt av:  Inger Elise 

Referent: Inger Elise Krüger   

Deltakere: Cecilie T L, Merethe, Cassandra og Inger Elise 
 

Sak Ansvarlig  Tidsfrist 

   1. Ekstraordinær generalforsamling 

NKK sin lovmal vedtatt, og skal sendes til NKK for 

godkjenning.  

 

Cassandra 

Inger Elise 

 

2. Nye møtedatoer: 

Torsdag 17. okt 2019 
Onsdag 27. nov 2019 

  

3. Julebord/ jubileum menighetshus ved Laksevåg kirke. 

Lørdag 7. desember. Vi ønsker å markere mer, bildekavalkade 

Cassandra fikser arrangement og Taste catering.    

ALLE 

Cassandra  

 

4. Hall: kommunen er på track, Ronny og Andersen. Vi ser på 

ulike muligheter gjennom private områder og kommunen. Vi 

undersøker også norsk trekkhundklubb og hvordan disse får 

det til å gå rundt med å være i NKK og NIF samtidig. Ref 

Cecilie Bårdsen og kanal inn til Torill i Bergen 

Trekkhundklubb. 

ALLE 

 

 

 

 

5. Sponsoransvarlig. Legge ut på Facebook om noen har lyst å 

være denne kontakten. Vi har snakket med Anicura og det er 

mulig at det blir med i alle fall på ett stevne neste år. Midttun 

Zoo, Therese og Farmina via Cecilie er mulige sponsorer. 

Cassandra  

6. Garasje – Lys i tilbygg (sjekker muligheten for å få ordnet 

dette via Batallionen, har vært i kontakt med Morten M som 
har snakket med en elektriker. 

Inger Elise  

7. Vedlikehold på utstyr:  

Trenger hjul på mønet,- spør Yngve om hjelp. Jonas og 

Cassandre skal handle inn noe her? 

Trenger vi ny trillebåd eller står den i har hos Batallionen? 
 

Therese/ 

Merete 

 

8. Klubbklær til våren høsten. To fulle kasser igjen med ting om 

denne fargen. Ane legger ut priser. Innspill fra Sara – Kan vi 

trykke logo på egne klær og egne farger. Ane legger ut priser 
og tar med eksempler på klær på stevne for prøve. 

ALLE\ ANE 

Forslag 

vedtatt 
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Sak Ansvarlig  Tidsfrist 

9. : Utstyr vi skal kjøpe inn:  

Galican hjul 

Galican soft mur 

Galican soft lengde 

5 stk med mindre vi får et supert tilbud som  

Tunnel 4 meter x 1stk 
Tunnel 5 meter x 1 stk 

Inger Elise   

10. Vala har sendt inn forslag om å be om støtte fra Sparebanken 

Vest. Cassandra samler en arbeidsgruppe og sender en søknad. 
Cassandra  

 


