Referat SKYPE-møde d. 15/5 kl. 19
Deltagere: Tina Hansen, Tommy Petersen, Bettina Holkgaard, Karin Knudsen og Maria Lindegaard
Afbud: Rikke Andersen
1. Valg af ordstyrer:
Bettina
2. Ansøgning om uddannelse til eksteriør dommer:
Behandlet og ansøger får svar
3. Opfølgning på referat fra sidst (1. Kommisorium SU: Maria har sendt til RL, kan det bruges? 2. WTweekend i juni, 3. Status træningsweekend, 4. Gennemgang af hjemmesiden, 5. afhentning af RLting hos Birger)
1. Maria reviderer kommisorium til SU
2. Prøveleder, terræn og to dommere på plads. Afventer svar fra flere dommere.
3. Må desværre aflyses pga. for få tilmeldte. Hytte, areal, tilmeldte og trænere skal have besked
(Tina), hjemmesiden skal opdateres (Tommy)
4. Tommy arbejder sig gennem hjemmesiden. Det tager noget tid at komme hele vejen rundt.
5. Bettina undersøger hvornår og vender tilbage til RL.
4. Basis og basisplus stambøger (hvad ønsker RL fremover skal være gældende for goldens for at få
basisplus stambøger?)
RL ønsker en debat med medlemmerne om dette. Muligt emne til medlemsmøde som SU er ved at
arrangere vedrørende PRA. Mulig dato 8. september på Fraugde Fritidscenter.
5. 1. præmie (Hvad skal det være på de næste arrangementer i juni, samt evaluering af snorene som
blev brugt i Vonge)
Snorene var en succes. RL vil gerne prøve af om godbidder eller tyggeting kunne være en mulighed i
fremtiden, men lige nu har vi rigtig mange krus og de skal bruges først. RL aftalte at prøve noget nyt
igen i 2018 på forårsarrangementet.
6. Årsmøde 2017/dirigent og lokaler:
Karin går i gang med opgaven (dato, dirigent og lokaler)
7. Evaluering af dobbeltweekend udstilling:
Generel nedgang i antal tilmeldinger på udstillingerne også i DRK. I 2018 prøver RL med en dobbelt
udstilling på Sjælland evt. samme dag.
8. Jagt og Outdoormesse:
Bettina tager kontakt til DRK for at høre om det er noget vi kan deltage i i fællesskab de 5
retrieverracer.
9. Regnskab:
Tommy laver ½ års regnskab og sender på mail til RL. Regnskab gennemgået og det ser stadig fint
ud.
10. Drøftelse af udspil fra NM udvalg:
Udvalgets forslag lægges på hjemmesiden så medlemmerne kan komme med input og
kommentarer. Kommentarer gives kun på mail. RL holder et møde inden 4 uger og vil komme med
deres kommentarer til udspillet.
11. Evt.

Sammensætning af NM hold 2017 drøftet

12. Nyt møde:
6/6 kl 19 på Skype (emner til dagsorden sendes til Maria senest 1/6
Referent: Maria Lindegaard

