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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 9/2014 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  7. august 2014 kl. 18.30 

Sted:  Brakka på Banen 

 

Til stede:  Vegar Wetterstad, Helge Grimnes, Bjørn Schei, Per Lybekk, Randi Hotvedt, 

Ove Bjerkeset   

 

Forfall:  Margit Aarø, Sidsel Stordalen  

 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 98/2014:  Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 99/2014:  Evaluering kiosk Bluesfestivalen 

Vi fikk låne kiosken til Notodden Motorbåtforening under årets Bluesfestival, og drev denne 

tre dager. Tilbakemeldingene er meget gode, og alle som jobbet dugnad trivdes. Det ble også 

et brukbart overskudd økonomisk. Sidsel tar kontakt med båtklubben angående eventuell 

kioskdrift neste år.  

 

Sak 100/2014: Dugnad 

Vi avholder dugnad på banen tirsdag 12. august fra klokken 18.00. Det gjenstår litt maling, 

ellers må det slås gress, og gjøres klart til Hestens Dag.  

 

Sak 101/2014: Felles treninger 

Vi forsøker å få til felles treninger på banen lørdag 6. og 13. september. Begge dager fra 

klokken 12.00. 

 

Sak 102/2014: Tur til klasseløpshelgen/auksjon 

Vi forsøker å få til felles transport til klasseløpshelgen 5. – 7. september, hvor det er auksjon 

lørdag 6.9. De som er interessert tar kontakt med et av styremedlemmene. 

 

Sak 103/2014: Medlemsmøte 

Vi tar sikte på å avholde medlemsmøte på Felleskjøpet mandag 20. oktober klokken 19.00. 

 

Sak 104/2014: Foredrag/kurs 

Vi vil forsøke å avholde et foredrag/kurs, trolig i november. Aktuelle kandidater blir 

forespurt.  
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Sak 105/2014: Kongsbergdagen Drammen Travbane 

Kongsbergdagen med lokale sponsorer blir avholdt på Drammen Travbane mandag 3. 

november. Vi forespør de samme sponsorene som har vært de siste årene.  

 

Sak 106/2014: Hestens Dag 

Hestens Dag 2014 er fastsatt til søndag 24. august klokken 13.00. Ove ordner med annonse i 

Laagendalsposten, og vi forsøker å få inn en notis i Drammensprogrammet.  

Det meste av programmet er klart, og det er satt opp funksjonærliste. Ove og Ernst-Petter 

ordner med lån av dobbeltsulky og annet utstyr fra Drammen Travbane. 

 

Sak 107/2014: Nøkler 

Grunnet en ødelagt lås har vi kjøpt ny lås til stallen hvor sulkyene står. De som har behov for 

nøkkel til denne tar kontakt med styret.  

 

Sak 108/2014: Salg/merinntekter 

Vi vil forsøke å selge bokser med karameller/kaker for å skaffe mer inntekter til laget. Sidsel 

undersøker detaljer angående dette.  

 

Sak 109/2014: Eventuelt 

Det kom forespørsel om vi kan ta en litt mer detaljert oversikt over regnskapet på et møte, 

med vurdering om vi kan spare kostnader på enkelte ting.  

Når det gjelder fremdriften av ominnredning av garasjen til klubbhus, er dette prosjektet kun 

på planleggingsstadiet ennå.  

 

 

 

Neste styremøte blir torsdag 21.august kl. 18.30 i brakka på banen.  

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.00. 

 
Ove Bjerkeset 
11.8.2014 


