
 

 

Vedlagt følger forslag til referat fra møte 26/9-17. Kommentarer bes sendt Kjell innen 3/10. 

 

    BUSKERUD TRAVETS FRAMTID. 

 

Referat fra møte 26/9-17 kl. 18.00  på Drammen Travbane. 

Tilstede: Elisabeth  Bremeyer Carlsen ,Rebekka Stenberg , Sidsel Stordalen ,Nils Erik Frøhaug, 

Simon Borgen og Kjell Grønhovd. 

Forfall : Terje Larsen og Trond Erik Haug. 

 

1) Kjell Grønhovd ønsket velkommen og ble valgt til møtereferent. 

2) Forslag til dagsorden ble godkjent. 

3) Referat fra møte 13/9-17 ble godkjent. Birthe Austevoll legger referatet ut på B.T. sin 

hjemmeside. Momentlistene (situasjonsrapportene) for Helgelandsmoen og 

Myremoen som ble utarbeidet før møte 13/9 skal legges ved møtereferatet. 

 

4) Nytt sentralanlegg for Buskerud.  

             Alternativ Helgelandsmoen. Vi hadde ønske om et møte med aktuell grunneier og 

             Hole kommune , men dette har vi ikke fått til. 

            Nils Erik har i stedet hatt telefonisk kontakt med en saksbehandler i Hole kommune,  

            og gjort en del avklaringer. 

           Det aktuelle området er fortsatt klassifisert som LNF  område. Det planlegges ny E16    

           mellom Sundvollen og Hønefoss sammen med en ny Ringeriksbane. Disse traseene  

           påvirker all planlegging i Hole kommune, og før dette er avklart får vi ikke noe svar  

           fra Hole kommune om vi kan gå videre med vårt planleggingsarbeid. Tidspunkt for  

           når disse prosjektene skal settes ut i livet forskyves stadig , og det er derfor vanskelig  

           å komme med noen eksakt tidsangivelse. 

 

            Alternativ Myremoen. 

           På møte i utvalget 13/9-17 ble vi enige om å forsøke  å  komme fram til kostnader    

           knyttet til  nødvendige investeringer på Myremoen. Kjell hadde satt opp et forslag .    

           Dette ble gjennomgått  og det ble foretatt en del justeringer i forhold til forslaget. 

            Forslaget sto i innkallingen til møte 26/9.           

a) Kostnader til nye staller.   Ingen endringer                                       kr. 10 000 000,- 

b) Luftegårder . Kostnadene oppjustert til                                             "         500 000,- 

c) Hesteklinikk  Kostnadene oppjuster til                                               "      1 500 000,- 

d) Smie .   Ingen endringer                                                                         "         500 000,-  

e) Oppselingsbokser. Ingen endringer                                                     "      3 000 000,-  

f) Lysanlegg                 Ingen endringer                                                     "      1 000 000,- 



g) Servicebygg . Kostnader oppjustert til                                                 "  3 500 000,- 

h) Rydding av området nord for nordre   sving.                           

Grøfting , planering og påkjøring  av toppdekke                                "  1 000 000,- 

i)  Opprusting av indre bane                                                                      "  1 000 000,- 

j) Opprusting av løpsbane med bl.a. nytt toppdekke                            "  1 000 000,-  

k) Garasjebygg                                                                                               "  1 000 000,- 

l) Pumpehus og utstyr til vanning                                                              "    500 000,- 

m) Opprusting av maskinpark                                                                       "    500 000,-         

                                                    Kr.25 000 000,- 

                                                                                   + 25% mva    "    6 250 000,- 

                                            Kr. 31 250 000,-

  

5) Videre arbeid med rapporten som skal leveres styret i Buskerud Travforbund senest 15/10.  

Kjell lager et forslag til rapport som sendes ut til medlemmene i utvalget på høring  

Rapporten behandles på vårt neste møte tirsdag 10/10. 

Dette blir en foreløpig rapport som tar for seg det som ligger under utvalgets mandat: 

" Å komme med ett eller flere alternativer for treningsanlegg  for hest i Buskerud , hvor det 

også kan være muligheter for avvikling av totalisatorkjøringer "  

 

Den endelige rapporten som skal inneholde flere momenter klargjøres fortløpende. 

 

6)  Treningsanlegg på Kongsberg Travbane. Det jobbes med å videreutvikle  anlegget på Kongs- 

berg . Sidsel hadde med et oppsett som viser planer og kostnadsoverslag. Dette tas med i 

rapporten som vi skal sende styret i Buskerud Travforbund.     

 

7) Reiseregninger . Utvalgets medlemmer kan sende reiseregninger i forbindelse med våre 

møter i utvalget. Ta kontakt med Birthe. 

 

8) Nytt møte på Drammen Travbane tirsdag 10/10 kl. 18.00. 

 

 

                                      Hilsen Kjell. 


