
Styrets beretning for 2020
Styrets sammensetning har vært:

Leder: Jonny Dahl
Nestleder: Geir Brandtzæg
Økonomiansvarlig: Linn Beathe Iversen
Sekretær: Elin Urdalen
Styremedlem: Heidi Brudevoll
Hytteansvarlig: Magdalena Wood
Aktivitetsleder: Kirsti Saltnes
Varamedlem: Marit Mørk
Varamedlem: Rita Kalås Ellefsen

Det sittende styret har i 2020 hatt 12 møter hvorav 1 utvidet med gruppelederne 
og 2 ekstraordinære. Det har også blitt avholdt 2 styremøter i 2021.

2020 ble et spesielt år preget av koronasituasjonen i Norge, med lite 
aktivitet i klubben. Årsmøte for 2020 ble også avlyst som følge av dette.

Kurs:

Det ble i 2020 avholdt 2 valpekurs med totalt 15 kursdeltakere.

Utstilling:

Årets utstilling ble vedtatt avlyst, da vi ikke kunne arrangere pga gjeldende 
koronarestriksjoner.

Treningsavgift:

Pga koronarestriksjoner ble all organisert trening innstilt. Det ble samtidig 
vedtatt at det ikke skulle betales noe treningsavgift for 2020.

Søndagskafe:

I januar og februar ble det holdt søndagskafe.

Dugnad:

Vi hadde dugnad på klubbens område 18. mai. Takk til alle som stilte.

Gressbane:

Det ble anlagt ny gressbane på den store banen og det har blitt investert i en 
sitteklipper.



Jubileumsåret:

Kongsberg hundeklubb hadde 75-års jubileum i 2020, men pga. 
koronarestriksjoner ble arrangementer vi planla i forbindelse med dette avlyst.

Koronakrise NKK:

Styret vedtok å støtte NKK med en gave på kr 25 000.

Utleie:

Hytta og området ble utleid 3 ganger; til Norsk Lapphundklubb, Lydighetsnorge 
og til Asker hundeklubb. I tillegg ble hytta leid ut til barnedåp. Totalt inntekt fra 
utleien ble på kr 11 250.

Vedlikehold/investering:

I løpet av året ble rubbhallen vasket utvendig, gulvene inne på hytta ble bonet, 
taket på garasjen nede ved hallen ble renovert og det ble reparert lys på den lille 
banen.

Annet:

Det ble holdt et foredrag med Rune Moen 2. februar med et godt oppmøte på ca.
40 personer.

To fra styret har deltatt på møter med NKK region Buskerud ifm RS og varslet 
endring av kontingenten for 2021.

Klubben hadde pr. 31.12.2020 213 medlemmer. Dette er en liten nedgang fra 
året før.

Elin Urdalen/sekretær                                     


