Referat SKYPE-møde d. 6/6-17 k. 19
Deltagere: Tommy Petersen, Tina Hansen, Bettina Holkgaard, Rikke Andersen, Karin Knudsen og Maria
Lindegaard

1. Valg af ordstyrer: Bettina
2. Opfølgning på referat fra sidst: 1. Kommisorium SU (Maria), 2. WT weekend juni, 3. Fordeling af RL
ting som står hos Annette Damm, 4. Årsmøde (Karin), 5. Jagt og Outdoormesse (Bettina), 6.
Drøftelse af udspil fra NM udvalg.
1. Maria har ikke nået at se på det endnu
2. Alt er efterhånden på plads
3. Kurt Vium henter fredag d. 9/6. Derefter aftales hvordan det forskellige kommer til Bettina og
Tommy.
4. Karin har forsøgt mange gange at få fat i Fraugde Fritidscenter, prøver igen.
5. DRK (Keld Jørgensen) tager sig af dette.
6. Skrevet et bilag med kommentarer som sendes til udvalget
3. Arbejdsfordeling: Tina har rigtig travlt med RL-arbejde og bruger utrolig meget tid på det. For at
aflaste hende aftales det at Tina ved behov kan sende opgaver videre til andre i RL, hvis hun har
brug for det.
4. Handlerkursus: Maria foreslog at UU arrangerer dette. Bettina bringer det videre til UU.
5. Nyt fra udvalgene:
SU: Fraugde Fritidscenter booket til medlemsmøde om PRA og basis og basis+ stambøger. Datoen
er 8. september. SU holder møde igen d. 27/6
UU: Junior og veteranchampionat ønskes ens for alle 5 racer. De andre racer høres og så hører vi
nærmere. Efterårsudstillingen i Tolstrup er på plads. Bettina følger op på vores skriv vedr. at man
skal have brugsprøve for at få certifikat på udstilling, som er sendt til DKK via DRK.
TMU: Der er ingen oplysninger på hjemmesiden angående B-prøven endnu. Joe er i gang med at
finde dommere. Vi talte om deadline for hvornår terræn, dommere og prøveleder, til vores WT’er,
b-prøver og kvalifikationsprøver, skal være på plads og sat på Hundeweb og vores egen
hjemmeside, og blev enige om at det skal være på plads på mindst 2 måneder før prøven. Dette
blev vedtaget og RL forventer snarest at data for B-prøven i august kan annonceres. Tina tager
dette med til TMU.
6. Regnskab: Tommy kommer med ½ års regnskab cirka 1/7
7. Møde mellem racerne d. 15/6 drøftes: RL ønsker: Bedre kommunikation mellem DRK og racerne,
bedre udnyttelse af racernes kompetencer indenfor deres race, racerne ønsker ikke at blive
dikteret af DRK ,men samrbejde og respekt. En mulighed kunne være repræsentation af RLmedlemmer ved DRK´s møder i sager der vedkommer racerne.
8. Evt.
9. Ny mødedato: 12/7 kl. 19 på Skype
Referent: Maria Lindegaard

