RL SKYPE d. 28.11.17
Deltagere: Tina Hansen, Karin Knudsen, Tommy Petersen og Maria Lindegaard
1. Valg af ordstyrer: Maria
2. Opfølgning fra sidst: 1. Hvad skal der ske med de to reolsektioner af RLs? 2. Rosetter til næste år? 3.
Samling af RLs ting hos Rikke og Maria, hvad mangler? 4. Status på mailadresser til nyhedsbrev. 5.
status på medlemsmøde. 6. Overdragelse af opgaver til det nye UU. 7. Status på sponsorer til næste
år. 8. Status på korrespondance med DKK vedr. ICT og PRA.
1. Foreløbig bliver de stående hos Maria.
2. Opgaven med at købe nye rosetter bliver overgivet til det nye UU.
3. Tina aftaler med Bettina at det der står hos hende skal til Rikke og Tommy afleverer det han har
hos Maria.
4. De mailadresser der ikke virker bliver slettet, Tommy sætter opfodring på hjemmesiden om at
folk kan melde sig til, så vi fremover kan bruge nyhedsbrevet aktivt igen.
5. Lokale er booket, opslag sat på hjemmesiden, RL er blevet tilbudt et foredrag af Lise Lotte
Christensen, der arbejdes videre med om det kunne blive den dag.
6. Tina og Maria tager kontakt til det nye UU, så de snart kan komme i gang med arbejdet.
7. Maria er i gang med opgaven.
8. Afventer tilbagemelding fra DKK.
3. Nyt fra formanden:
Tina får løbende rigtig mange henvendelser fra medlemmerne vedrørende hjemmesiden som
mangler opdateringer. Tommy prøver at få rettet det til der mangler løbende.
4. Nyt fra udvalgene:
UU: Har lavet skriv til det nye UU så overdragelse burde gå smertefrit
SU: Se punkt om medlemsmøde
TMU: Vinder og åben A prøver er nu annonceret. RL skal skrive sig bag øret at der fremover nok kun
skal arrangeres en af hver om året, da det i øjeblikket er en udfordring at fylde flere prøver op.
5. RL forslag til årsmødet :
De fem racer stiller på DRKs generalforsamling to forslag, disse to forslag stilles også på racens
årsmøde for at høre golden medlemmernes holdning.
6. Hjemmesiden:
Tommy finder dato, hvor han og Tina kan sætte sig og gennemgå siden.
7. 2017 regnskab til gennemgang:
Tommy laver regnskabet helt færdigt senest start januar, gerne før så RL i god tid inden mødet d. 6.
januar kan gennemgå regnskabet hver især. Tommy arrangerer møde med revisor derefter.
8. Træningsweekend 2018: TMU laver et oplæg som RL vil se på. RL vil gerne give nogle penge til
arrangementet og tager stilling til hvor mange når der ligger et oplæg fra TMU.
9. Goldens i DK 2018:
Bettina og Karin tager fat i Marlene Birkebæk hurtigst muligt for at høre hvilke opgaver de skal
sørge for til bogen.
10. Indstilling af eksteriørdommer-elever 2018:
Der kommer nyt kursus i maj 2018, de to som har ønsket at blive indstillet til dette, får besked fra
RL snarest om at dette ønske vil RL meget gerne efterkomme. Maria giver dem besked.

11. NM-2018:
RL drøftede det seneste udspil fra NM-udvalget . Maria sammenfatter det vi blev enige om og
skriver et svar til udvalget.
12. Evt.
Årets top ti lister blev drøftet. Tommy og Tina laver dem inden d. 6. januar.
13. Næste møde:
6. januar kl. 11 i DRKs lokaler i Fraugde. Karin booker lokale og bestiller mad
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