Referat SKYPE-møde d. 11/7-17 kl. 19
Deltagere: Tommy Petersen, Tina Hansen, Bettina Holkgaard, Karin Knudsen, Rikke Andersen og
Maria Lindegaard
1. Valg af ordstyrer: Bettina
2. Opfølgning fra sidst: 1. Kommisorium SU, 2. Fordeling af RL-ting som står hos Kurt, 3. Handlerkursus
status, 4. Data for B-prøven i august, 5. ½ års regnskab, 6. Opdatering fra møde mellem racerne
15/6 (Tommy).
1. Maria ha skrevet et kommisorium til SU og sendt til SU og RL, alle har haft mulighed for at læse
og kommentere det og der var ingen bemærkninger til dette. Tommy sætter det på
hjemmesiden.
2. Maria skriver til Kurt for at få en opdateret liste over hvad han stadig har stående. Vi ved der er
følgende som fordeles således: Bøger (Bettina og Tommy), reoler (Tommy), grill (enten sælges
eller tilbyde Joe at bruge den til golden arrangementer). Rikke har mulighed for at hente det i
august og Maria i oktober.
3. Opgaven ligger hos UU som arbejder videre med det og melder tilbage ti RL til næste møde.
4. Terræn, prøveleder og 2 dommere (Gert W. Knudsen og Morten Rossau) er på plads, Tommy
sætter det på hjemmesiden snarest.
5. Drøftelse af præmie/rosetter posten og hvad der hører herunder. Beslutning om at tælle
lageret op ved årsskiftet så medlemmerne kan se hvad beholdningen er. Det ser ud til at vi skal
justere på forventningerne til vores b-prøver og fremover bare være glade hvis de løber rundt.
6. Flat havde et større oplæg som blev fremlagt. Forslaget var dog for vidtgående for de andre
racer og der arbejdes videre med en anden løsning, hvor racerne selv har forhandlingsret med
DKK i racespecifikke sager, men hvor DRK stadig er ”moderklubben”. Nyt møde d. 14/9-17. kl
18. Golden arrangerer (hvem deltager?), Karin booker lokale og mad på Fjeldsted Skovkro.
3. Hanhund med avlsforbud/kommunikation med DKK: RL drøftede to emner under dette punkt. 1.
ICT: RL udtrykker bekymring over den voldsomme fokus på det fra nogle opdrættere, hvalpekøbere
og dyrlæger. Det betyder ikke at RL ikke synes det er relevant, men det er bekymrende når ICT
virker som det eneste eller vigtigste parameter i avlsarbejdet. 2. PRA: RL ønsker at indgå et
samarbejde med DKK angående sager som ovennævnte hanhund, RL har også nogle ønsker til
hvordan det kunne håndteres fremover samt avlsanbefalinger/restriktioner. Maria skriver mail til
DKK vedrørende de to emner og vender tilbage når der er svar.
4. Valg til RL 2018: Bettina ønsker ikke at genopstille, derfor arbejder RL på at finde nye emner så vi
undgår at mangle folk i RL til næste år.
5. Kørsel udstilling Tolstrup 2017: Bettina og Anette kører til udstillingen i Tolstrup i år. UU skal dog
finde et medlem til udvalget på Sjællandssiden således at vi undgår samme problematik til næste
år.
6. Ansøgning til eksteriørdommer-uddannelse: Blev drøftet og ansøger får besked fra RL.
7. NM 2019: NM-udvalget har meldt at de gerne vil stå for arrangementet, hvilket RL med glæde tager
imod.
8. Nyt fra udvalgene: UU og TMU intet nyt. SU laver invitation til medlemsmøde d. 8/9-17 som snarest
kommer på hjemmesiden. Udvalget har også fået et nyt medlem Gunilla Penzien.
9. Ny møde dato: 8/10 kl. 10 i DRKs lokaler (hvem booker, det har jeg ikke fået noteret?)
10. Evt.
Referent Maria Lindegaard

