Referat RL møde 19/01 2016 kl. 18.30
FaceToFace MØDE
Deltagere: LA, BK, JC, TH, BC, JF
Afbud: ‐
Referent: JF

1. Godkendelse af dagsorden
‐

OK

2. Godkendelse af referat af sidste møde
‐

OK

3. Valg af ordstyrer
‐

LA

4. Nyt fra formanden
‐

LA har kontaktet SU, de har fundet et ekstra medlem, så SU består nu af: Annelise Johansen, Hanne
Mårtensson, Flemming Nørregaard, Ulla Pedersen. Deres opgaver vil komme med på næste dagsorden.

‐

RL vil gerne se familierelationerne til PRA familiehunde, og dyrlæge Gunnar Gram har haft dette med i
øjenpanelet, hvilket er blevet godkendt.

‐

Helle Friis Proschovsky vil ikke anbefale, at øjenlysningen skal gøres hvert tredje år. Begrundelsen er, at der er
for mange bemærkninger. Vi vil give sagen videre til SU og vi vil sammenligne antal bemærkninger med
Labradors antal bemærkninger, som kun skal øjenlyses hvert 5. år. LA svarer DKK’s sundhedsudvalg, at vi ikke
umiddelbart accepterer dette og at vi vil vende tilbage.

5. Nyt fra udvalgene
TMU
‐
‐
‐
‐

Top10 Lister – er ordnet og i orden. Pokallister er også blevet lavet.
Vi tager op på årsmødet, om vi må kassere nogle af vandrepokalerne (Især de gamle), under evt.
Den nye RL vil arbejde på en pokalansvarlig.
Størstedelen af prøverne er på plads. WT‐prøven den 27.2.2016 mangler stadig dommer. 4 er blevet spurgt,
men alle med afslag. TMU spørger videre.

UU
‐

Top10 Lister

‐

Dommer til Vonge er inviteret: Ruth Turner og dommer til Tolstrup bliver: Suzi Golder

‐

Der er problemer med at få vores arrangementer med på hundeweb. Connie Svane bliver kontaktet utallige
gange, men intet sker. Vi vil tage dette punkt op på Årsmødet. Hvad kan vi gøre?

‐

Vi skal have tjekket op på rosetter

‐

Tæpperne til udstillingen i Vonge er ikke gode mere. Vi vil gerne købe nogle nye.

‐

Vi har stadig 100 kopper i beholdningen

SU
‐

Er de nye SU medlemmer inviteret? Ja, se ovenstående

‐

Top10 Lister: Marlene Birkebæk vil blive spurgt igen i år, om hun vil tage denne opgave.

6. Spalte / facebook / hjemmeside
‐

Hjemmesiden kører super. Man kan også bruge Mobilepay.

‐

Linkliste og hanhundeliste er nu blevet lavet på den måde ved gentegning, at man ikke skal udfylde det hele
igen.

‐

Dummyshoppen og Petcare har sagt ja til at være vores sponsorer igen. Petcare vil gerne have en
reklamebanner på hjemmesiden, og de er vi indforstået med, idet de sponsorerer et stort beløb hvert år.

‐

Triplearrangementet skal også kunne tilmeldes over hjemmesiden. Vi vil gerne have, at der bliver
forhåndstilmeldt. Der kan dog stadig tilmeldes på dagen, dog til forhøjet tilmeldingsgebyr.

‐

Vi vil omgruppere championlisten ved lejlighed, så nyeste kommer øverst.

‐

Indbydelse til speciel jubilæumsudstilling i Belgien er lagt på Facebook.

7. Økonomi
‐

Der er brugt en del flere penge af budgettet i år, som der ikke var budgetteret med. Dette skyldes blandt
andet at der er indkøbt computer til udstilling, ny printer og Surferflag.

‐

Mentaltest er blevet dyrere end det vi regnede med. Vi sætter derfor prisen op til 650 kr.

‐

Vi mangler en workingtest i år, derfor mangler vi et beløb på ca. 13.000 kr. til indtægterne.

8. Forberedelse af Årsmødet 2014:
‐

Uddeling af Pokaler. Se ovenstående

‐

Referent på årsmødet? BC vil spørge Anette Damm

‐

Kopier til årsmødet: Regnskab, dagsorden. BK medbringer disse

9. Evt.

