Referat RL møde 1/12 2015 kl. 19.00
Skype MØDE
Deltagere: BK, JC, TH, JF,
Afbud: ‐ LA
Referent: ‐JF

1. Godkendelse af dagsorden
‐Ja
2. Godkendelse af referat af sidste møde
‐

Ja

3. Valg af ordstyrer
‐

JF

4. Nyt fra formanden
‐

Formand syg

5. Nyt fra udvalgene
TMU
Joe har vildt til B‐prøver – hvor skal der gøres af det? JC køber en brugt fryser og opbevarer det.
Terræn og prøveledere er på plads til forårets prøver. Dommere arbejdes der videre på.
De kommende to A‐prøver kører som de skal.
UU

SU
‐

Er det kommet i gang
Vi sender en mail til de tre nye medlemmer af SU og inviterer dem til et lille møde inden årsmødet, hvor vi vil
tage en snak med dem om, hvilke opgaver de har.

6. Spalte / Facebook / hjemmeside
‐

For sen indkaldelse i spalten til årsmødet. Indkaldelsen skal være med i bladet i september nummeret.

7. Økonomi
Vi har lige købt tallerkner og bestilt dummyer.

8. Dankort løsning til hjemmesiden: Evaluering og kortgebyr
BK har brugt rigtig mange timer og hjemmesiden er blevet super fin. Alt virker super som det skal og der har ingen
klager været.

Vi har besluttet os for et kortgebyr, som vi mener er den bedste løsning også tidsmæssigt. Klubben betaler
kortgebyret, som vil ligge mellem 500 kr. og 800 kr. om året.
Der arbejdes videre på MobilPay.
9. Uddeling af pokaler til årsmødet
TH har været i gang med fordeling af pokalerne. BK hjælper TH med udregningerne af point, når han er færdig med
årsregnskabet.
10. Hvordan gik mødet mellem racerne?
Retrieverklubben vil have os til at skrive under på en samarbejdsaftale.
11. Samarbejde med Flat. Hvad er det endt op i?
Vi har sat det på Standby.

12. Opfølgning på sidste møde.
‐

Øjenlysning + Familiehunde PRA (se punkt 17 fra forrige referat)
Det tager vi op på næste møde.

13. Næste møde
19.1.16 facetoface møde på Fjeldstedskovkro kl. 18.30
14. Evt.

