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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 7/2013 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

Dato:  30. mai 2013 kl. 18.30 

Sted:  Kongsberg Travbane 
 

 

Til stede:  Vegar Wetterstad, Linda Borgan, Paul Anders Lia, Randi Hotvedt, Helge 

Grimnes, Ove Bjerkeset, Sidsel Stordalen 

 

Forfall: Anne Gromstad 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 75/2013: Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 76/2013: Foredrag 

Vi skal ha foredrag torsdag 6. juni klokken 19.20, hvor Morten Louis Johnsen er 

foredragsholder. Detaljer rundt dette ble ordnet. 

 

Sak 77/2013: Medlemsmøte 

Vi skal avholde medlemsmøte torsdag 20. juni klokken 19.00. Her vil det bli informasjon om 

hva som har skjedd i laget så langt i år, og hva som skal skje videre. Det vil bli enkel 

bevertning. 

 

Sak 78/2013: Felles trening 

Vi vil fortsette med felles treninger på banen frem mot ferien. Tidspunkter vil bli 

offentliggjort på nettsiden. Vi vil ha grill tilgjengelig, mens deltagerne tar med seg mat selv. 

Det vil bli servert kaffe, og mineralvann blir å få kjøpt. 

 

Sak 79/2013: Kjøregodtgjørelse og andre godtgjørelser 

Når det gjelder kjøregodtgjørelse vil dette bli utbetalt til lagets representant på DNT’s 

generalforsamling. Eventuelle andre godtgjørelser/utgifter skal godkjennes av styret. 

 

Sak 80/2013: Forsikringer 

Det er interesse for å få informasjon om forsikring av travhest som tema på et medlemsmøte 

eller en annen kveld. Ove undersøker dette med Buskerud Travforbund. 

 

Sak 81/2013: Grillfest 

Vi skal ha grillfest lørdag 8. juni klokken 19.00. Arrangementet er offentliggjort på vår 

nettside og facebookprofil. Det blir samme opplegg som i fjor, med mulighet for overnatting. 

Vi sender ut nabovarsel slik som i fjor.  
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Sak 82/2013: Kongsbergdagen 

Det er fortsatt to sponsorplasser ledige til Kongsbergdagen på Drammen Travbane. Vi har et 

par kandidater som skal spørres før neste styremøte.  

 

Sak 83/2013: Harstadtur 

Seks stykker har meldt seg på turen til Harstad. Paul Anders tar seg av detaljene i forbindelse 

med turen.  

 

Sak 84/2013: Hestens Dag 

Vi går for å avholde Hestens Dag søndag 1. september. Vegar tar kontakt med rideklubben og 

Øvre Eiker Travselskap, som har planlagt arrangementer på samme dato.  

 

Sak 85/2013: Dommertårnet 

Vi har fått bruksrett til dommertårnet, og fri rett til å pusse opp dette av rideklubben. Vi 

skriver kontrakt med rideklubben angående detaljer. Vi tar kontakt med håndverkere for å be 

om anbud på jobben. 

 

Sak 86/2013: Tildeling av midler 

I DU-midler har vi fått 60.000 kroner til oppgradering av Kongsberg Travbane. Vi har også 

fått 7.000 kroner til kjøp av dobbeltsulky i forbindelse med Hestens Dag.  

 

Sak 87/2013: Oppgradering av banen 

Knut Stordalen, Helge Grimnes og Paul Anders Lia har ansvaret for å planlegge arbeidet med 

oppgradering av banen. De informerer styret fortløpende om arbeidet. Vi håper flest mulig 

kan bidra med dugnadsarbeid i forbindelse med opprusting av banen.  

 

Sak 88/2013: Diverse informasjon 

DNT’s høstkonferanse skal avholdes på Gardermoen i slutten av oktober.  

Når det gjelder eventuelt andelslag på hest tar vi opp dette på medlemsmøtet. 

 

Sak 89/2013: Prosjekt banedrift 

Når det gjelder prosjekt banedrift i regi DNT, drøfter vi dette på et eget styremøte mandag 3. 

juni klokken 20.00. 

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.15 

 

Neste styremøte blir mandag 17. juni klokken 19.30. 

 

 
Ove Bjerkeset 
2. juni 2013 


