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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 9/2015 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  26. oktober 2015 kl. 19.00 

Sted:  Brakka på banen 
 

 

Til stede:  Helge Grimnes, Margit Aarø, Bjørn Schei, Per Lybekk, Ove Bjerkeset, 

 

Forfall:  Sidsel Stordalen, Randi Hotvedt, Ernst-Petter Knutsen 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 66/2015: Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 67/2015: Banen i vinter 

Det kom forslag på at banen ikke skal brøytes i vinter, siden de fleste som benytter den da har 

fine treningsforhold hjemme. Dette ble vedtatt. 

 

Sak 68/2015: Lokalkjøring 

Søknad om lokalkjøring 2016 må sendes innen 1. november. Ove gjør dette. Vi søker 

samtidig om å få kjøre løpet om Buskerudpokalen på denne kjøringen. Vi tar sikte på å 

avholde den i april. Eksakt tidspunkt blir bestemt etter at terminlisten er klar.  

 

Sak 69/2015: Medlemsmøte 

Vi tar sikte på å avholde medlemsmøte på Felleskjøpet torsdag 19. november. Ove tar kontakt 

med Knut Weum angående informasjon fra Buskerud Travforbund.  

 

Sak 70/2015: DU-midler 

Frist for å søke om DU-midler er 30. november. Det ble vedtatt å søke om midler til å utvide 

binderekka. Helge og Bjørn ser på dette og undersøker priser på materialer. 

 

Sak 71/2015: Ponniaktivitet 

Det er avholdt flere ponnitreninger med Sidsel og Randi som instruktører. Vi tar sikte på å 

starte opp igjen trening til våren med henblikk på de som er interessert i å ta lisens for å kjøre 

ponniløp. Sidsel og Ove søker Buskerud Travforbund om midler til ponniaktivitet.  

 

Sak 72/2015: Generalforsamling 

Vi avholder generalforsamling på Felleskjøpet fredag 22. januar. Ove sender ut innkalling og 

oversender dokumenter til valgkomiteen. 
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Sak 73/2015: Lagskonferanse 

Randi, Per, Ernst-Petter og Ove deltok på lagskonferansen for Buskerud, Vestfold og 

Telemark. Ove refererte kort fra denne. 

 

Sak 74/2015: Generalforsamling DNT 

Det avholdes generalforsamling i DNT våren 2016. Eventuelle forslag på kandidater sendes 

styret, som igjen sender det til Buskerud Travforbund.  

 

Sak 75/2015: Eventuelt. 

Ove kjøper lyspærer til brakka.  

 

 

 

Møtet avsluttet kl. 19.45. 

Neste styremøte blir i brakka på banen torsdag 26.11 klokken 19.00. 

 
Referent: Ove Bjerkeset.  

5.11.2015. 


