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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 2/2015 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  23. april 2015 kl. 19.00 

Sted:  Brakka på banen 
 

 

Til stede:  Sidsel Stordalen, Bjørn Schei, Per Lybekk, Helge Grimnes, Ernst-Petter 

Knutsen, Ove Bjerkeset 

 

Forfall:  Margit Aarø, Randi Hotvedt 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 14/2015: Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 15/2015: Referat fra ledermøte i BT 

Ove refererte fra det siste ledermøtet i Buskerud Travforbund og status når det gjelder 

Drammen Travbane.  

 

Sak 16/2015: Eiendomsskatt 

Vi fikk brev om eiendomsskatt hvor summen ikke var riktig. Sidsel og Ove var på møte i 

Kongsberg kommune, og dette er rettet. Nytt vedtak kommer. 

 

Sak 17/2015: Status strømopplegg 

Forenede Montører har utbedret de feilene som ble påpekt ved kontroll. Det eneste som 

gjenstår er en kabel som må graves ned. Det gjøres i forbindelse med dugnad. Ellers må vi 

sette opp HMS-rutiner. Bjørn tar kontrakt med en bedrift for å få en mal på dette.  

 

Sak 18/2015: Status baneforhold 

Forholdene ved Kongsberg Travbane er fine, men banen er løs. I likhet med i fjor kjøres det 

på salt. Knut Stordalen tar seg av dette. Vi trenger et nytt armeringsnett til slodding med 

grøvre «ruter». Sidsel sjekker dette.  

 

Sak 19/2015: Felles treninger 

Vi starter opp igjen med felles treninger. Foreløpige datoer er lørdagene 2. mai, 16. mai og 

30. mai fra klokken 10.00. Vi spanderer kaffe. Øvrig mat og drikke tar hver enkelt med seg 

selv.  

 

Sak 20/2015: Vaktliste parkering Drammen 

Det ble satt opp vaktliste til resten av dagene i 2015 vi skal ha parkeringsvakter ved Drammen 

Travbane. 
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Sak 21/2015: Status ponniaktivitet 

Vi vil ha hovedfokus på ponniaktivitet ved aktivitetsdagen lørdag 20. juni. Vi vurderer å leie 

to ponnier for en lengre periode til bruk ved ponniaktiviteter. Ove har vært i kontakt med 

Birthe Austevoll angående dette.  

 

Sak 22/2015: Løpsreglementet – prosjekt banedrift 

Styret kom med bemerkninger til foreslåtte endringer i løpsreglementet i forbindelse med 

prosjekt banedrift. Disse sendes til Tron Gravdal.  

 

Sak 23/2015: Hestens Dag  

Vi skal arrangere Hestens Dag på Kongsberg Travbane 29. august. Det kan søkes om midler 

til denne, med søknadsfrist 1. mai. Ove skriver denne og sender til Buskerud Travforbund.  

 

Sak 24/2015: Dugnad 

Vi avholder dugnad ved Kongsberg Travbane mandag 18. mai fra klokken 17.00. Gjerdet i 

søndre sving skal fjernes. I tillegg blir det rydding av området og litt reparasjon av gjerder.  

Ta gjerne med hammer, brekkjern, rive osv. 

 

Sak 25/2015: Rideklubben 

Vi har fått tilsendt terminlisten for 2015 til Kongsberg og Omegn Rideklubb. Vi setter opp 

plakater ved stallen med terminliste for både rideklubben og travselskapet.  

Leiekontrakten med rideklubben går ut i mai, og vi tar et møte med de angående fornyelse av 

denne.  

 

Sak 26/2015: Medlemsmøte 

Det blir medlemsmøte i kantina på Felleskjøpet torsdag 4. juni klokken 19.00. Birthe 

Austevoll fra Buskerud Travforbund vil fortelle om lagsutvikling. Ellers blir det orientering 

fra styret, med påfølgende sosialt samvær.  

 

Sak 27/2015: Tur til OGP-helgen 

Vi forsøker å få til felles skyss til løpene på Bjerke Travbane lørdag 13. og søndag 14. juni. 

De som er interessert tar kontakt med et av styremedlemmene.  

 

Sak 28/2015: Aktivitetsdag 

Lørdag 20. juni blir det aktivitetsdag på Kongsberg Travbane. Hovedfokus blir ponniaktivitet. 

Ellers blir det mulighet for kjøring i dobbeltsulky, riding med mer. Detaljert program kommer 

senere. 

 

Sak 29/2015: Eventuelt 

Det var ingen saker under dette punktet.  

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.15 

Neste styremøte blir torsdag 28. mai klokken 19.00 i brakka på banen.  

 
Referent: Ove Bjerkeset.  

28.04.2015. 


