Referat SKYPE-møde d. 3/4-17 kl.19.00
Deltagere: Tina Hansen, Tommy Petersen, Karin Knudsen, Bettina Holkgaard og Maria Lindegaard
Afbud: Rikke Andersen
1. Valg af ordstyrer:
Bettina
2. Opfølgning på referatet fra sidst (1. det nye budget, 2. kommisorier, 3. TMU: Forårets prøver og
dommer til kval.prøven samt 4. status på træningsweekend, 5. hjemmesiden og hundeweb
opdateret med oplysninger om kommende arrangementer, 6. opdatering tripel, 7. FB forespørgsel
om ICT-foredrag, 8. afhentning af RL ting hos Birger.
1. Gennemgået og lægges på hjemmesiden, indtil videre ser det fornuftigt ud
2. Kun SU skal have nyt. Maria skriver dette
3. Forårs B-prøven er på plads og oplysninger lagt på nettet, terræn til WT 10.+11. juni bliver
Suserup (dommere og prøveleder følger snarest)
4. Da budgettet ikke kan bære prisen for de trænere som først var planlagt arbejder Tommy og
Niels Knudsen videre med en anden løsning.
5. Tommy opdaterer løbende på hjemmesiden og Tina sender info til Connie Svane når det falder
på plads.
6. Maria er prøveleder på Sjælland (dommere og terræn i Diannalund er på plads), Rikke står for
arrangementet i Jylland (prøveleder, terræn og dommere er også på plads her). Begge
arrangementer er også opdateret på hjemmesiden.
7. Aflyses da SU har besluttet at arbejde videre med om det er muligt at holde et medlemsmøde
på Fyn om både ICT og evt. avlsrestriktion for PRA.
8. Afventer svar fra Bettina.
3. Spalten:
Overdrages til Karin i samarbejde med Rikke
4. Hjemmesiden:
Tommy er ved at sætte sig ind i det og har fået mange af opdateringerne på plads. Hele
hjemmesiden skal gennemgås for at se om alt er opdateret, udsættes til næste møde.
5. Info fra RLs møde med de andre racer:
Referat fra mødet er sendt til alle i RL, Tommy sætter det på hjemmesiden
6. Hjælpergaver:
Der blev drøftet om vin/dummy var det vi skulle køre med fremover. RL besluttede at prøve at
finde alternativer i form af snore, tyggeting, godbidder. Maria arbejder videre med ideen. Køber
100 stk. til fremtidige arrangementer og RL evaluerer senere på, hvordan det bliver taget i mod. Det
betyder at man vil kunne vælge mellem vin/dummy og en af ovennævnte ting på goldens
arrangementer i fremtiden.
7. Gennemgang af kalender:
Maria har sendt gennemgang med de foreløbige rettelser til Tommy som har sat det på
hjemmesiden.
8. Ekstra medlem til TMU?:

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

RL besluttede der skal flere kræfter til at løse de mange opgaver i TMU. Joe og Tina fortsætter og vi
finder et par stykker mere på hver side af bæltet.
Sponsorgaver:
Maria foreslog om der måske kunne være interesse fra diverse kennler og privatpersoner til at give
sponsorpræmier til vores arrangementer. Maria arbejder videre med ideen og afprøver det på
tripel på Sjælland samt efterårs markprøven og udstillingen. Derefter evalueres.
Sponsoraftaler:
Gennemgået
Dispensationsansøgninger:
RL besluttede at Tina fremover kan godkende de simple ansøgninger hvor der er tale om at
sundhedsundersøgelser der ikke har været på plads til tiden, men ellers er i orden. Der holdes
selvfølgelig øje med at det ikke er de samme opdrættere der går igen.
Basis og basis+ stambøger:
Udsættes til næste møde
Pokaler:
Tina har store udfordringer med at holde styr på alle de mange pokaler, da folk ikke altid er flinke til
at aflevere dem igen som de skal. De fleste pokaler/bøger er dog lokaliseret og fremover vil
Tina/Rikke lave papirer til hver pokal som skal udfyldes ved aflevering så vi ved hvor de befinder sig
fra år til år.
Evt.:
Marlene Birkebæk har tilbudt at gå i gang med Golden Bogen 2018. RL har takket ja til dette og
vender tilbage med det videre forløb.
RL drøftede to ansøgninger omhandlede uddannelse til eksteriør dommer.
Næste møde:
15/5-17 kl. 19 på Skype
Referant Maria Lindegaard

Budget 2017
Indtægter
Tilskud DRK
Hvalpeliste
Hjemmeside link
Omplacering
Hanhundeliste

22500
25000
8500
1500
2500
60000

Aktiviteter
Graveringer / fotobøger
NM tilskud
Racedyst
Præmier / Rosetter
Repræsentation / annoncer
Årsmøde
Internet / hjemmeside
Udstillinger
Markprøver
WT
A-prøver
Kvalikationsprøver
Træningsarr.
Tripplearrangement
Raceledelse
Anskaffelser

-2000
-10000
-1500
-7500
-5000
-6000
-15000
22000
8000
20000
-2000
8500
-10000
5000
-50000
-5000
-50500

Resultat

9500

