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VTR´s Årsberetning 2010
Styret i 2010 besto av følgende: 
Se til venstre. 
Styret har ikke avholdt noen egne styremøte
kontakt på telefon, pr mail og på medlemsmøtene

Medlemstallet. 
VTR hadde i 2010, 11 senior medlemmer og 0
færre medlemmer enn i 2009.  

Møtevirksomhet: 
Inkludert årsmøtet og sommeravslutingen er det blitt avholdt 
møter i løpet av 2010. Dette er ett færre enn i fjor
har det møtt 5 personer pr. møte, dette er 
Møtene dette året har blitt avholdt på rundgang hos medlemmene og 
i lokalet til Solum bil i Larvik.  Sommeravslutningen ble holdt i hagen 
til Enver med stor oppvisning av flyveduer. 

Ringsalg: 
Det er blitt solgt 185 ringer og det er 170 færre

Høstutstillingen/Landsutstillingen: 
Tor Mæland og André Lea deltok på Landsutstillingen i 
Tor oppnådde 97 poeng på Engelsk Høystjert
poeng på Kineser, denne ble også gruppevinner
høstutstillingen i Arendal. 

Deltakelse på utstillinger messer: 
VTR var med å arrangere marknadsdag på Jarlsberg og deltok på 
Tønsberg Messa. 

Regnskap: 
VTR har en totalbeholdning på kr 36.481,-. Dette er en 
3% i forhold til i fjor.  I tillegg sitter vi med eiendeler som bur, telt 
og voliere. 

Diverse: 
Det har blitt arrangert vaksinasjon mot paramyxo
november og en gang i desember. Det har blitt sendt ut innkalling til 
de fleste møtene dette året. Referat har blitt send samme
innbydelse til neste møte samt blitt opplest på
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