RL SKYPE 24.05.2018 Opfølgning på løse ender
1. RL har fået en ansøgning fra en dommer som er autoriseret for mange andre racer og som ønsker
at blive indstillet af RL til at blive golden dommer: Maria skriver svar til ham.
2. Status goldenbog (Jane og Tommy): Da Tommy ønsker at træde ud af RL fortsætter Jane med den
opgave.
3. Møde mellem racerne (Tommy): Racerne opfordrer DRK til at se på det fælles SU. Uenighed mellem
racerne om reglementet for kval.prøven. De små racer ønsker at kunne uddele cert. på vinder A
selvom der ikke er 10 hunde til start. Golden ønskede at høre de andre racers praksis vedrørende
tilskud til eksteriørdommere under uddannelse: Det blev der sagt at det gjorde de andre racer ikke
og det ønsker de heller ikke at gøre. Tilskud til deltagere på IWT samt NM/EM/VM??? Vildtspor: De
små racer giver ikke tilskud, labrador gør, men vil se på om de også vil gøre det i fremtiden.
Konklusionen for golden bliver at vi ikke giver tilskud lige pt.
4. Ny hjemmeside: Tins spørger Birger om han vil overtage efter Tommy/Christina undersøger
mulighed for at bruge Venkas.
5. Status racens lister på hjemmesiden: Der er lavet om så vi ikke bruge betalingsmodul i øjeblikket,
men medlemmerne overføre til konto. Det kan køre sådan lige pt. Lisbeth har fået svar og de
informationer hun havde brug for.
6. Nyhedsmail: Tommy skriver ud til medlemmerne om de stadig ønsker at modtage nyhedsmail, samt
skriver en opfordring på hjemmesiden om at folk skal tilmelde sig nyhedsmailen.
7. Referater UU og RL: Er sat på hjemmesiden nu.
8. Regnskab udstillinger 2017 samt Vonge 2018/hvordan ser resultatet for 2018 ud indtil videre: UU
har bedt om at se disse for at få en fornemmelse af hvordan deres arrangement er gået rent
økonomisk: Tommy sender det til UU. Christina er i gang med at se på hvordan 2018 generelt ser
ud. RL tager det op på næste møde.
9. Ansøgerne om tilskud eksteriørdommeruddannelse, IWT samt NM/Em/VM??: Se punkt 3
10. Tripel: Maria har fundet dommere, hjælpere, terræn og prøveleder til Sjælland. Rikke Andersen og
Kurt Vium har arbejdet på Jylland. Der mangler kun nogle hjælpere samt en skueleder/sekretær.
Medlemmerne i RL prøver at finde nogle til Jylland da prøveleder har bedt om hjælp til dette.
11. Nye medlemmer SU: Annelise Johansen ønsker desværre at forlade udvalget. Christina laver et
opslag mere for at få nye til udvalget, det sættes på FB, hjemmesiden og i Retrieveren. I opslaget
gøres der opmærksom på at hvis der ikke kommer nye medlemmer så nedlægges udvalget.
12. Indkøb af hjælper og dommergaver, samt præmiegenstande til resten af 2018: Maria sørger for
det.
13. Mentorordning nye opdrætter: Christina er i gang
14. Datoer for golden arrangementer til RKU: Tina har sendt alle datoer til RKU, men vi har en stor
udfordring med NM 2019, da den weekend der skal bruges er booket i forvejen : Tina taler med de
andre nordiske lande om det. Golden har også bedt DRK sætte dommere på til vores prøver i
fremtiden, for at lette arbejdet i TMU.
15. Korrespondancer med DKK vedr. ICT, PRA og afskaffede avlsrestriktioner: DKK har sendt et samlet
svar på disse, som ikke lægger op til at gøre mere ved det. Derudover mener RL der er nogle
ukorrektheder i mailen. Maria skriver et svar til DKK, for at få korrigeret disse.

16. Sponsorer på fremtidige prøver: Petshoppen har tilbudt RL et sponsorat på 100 retrieverliner til de
to tripel arrangementer til en værdi af 5000 kr. RL takkede med glæde ja. Derudover er det op til
enkeltpersoner at løbe med den opgave til kommende prøver. Lige nu er der ikke nogen i RL der
har mod på den opgave, da der er meget at se til.
17. NM-udvalg samt deltagere på NM i år: RL vil stadig rigtig gerne have et møde med NM-udvalget.
Fra RL vil Tina, Jane og Maria deltage. Maria skriver samlet til Maria Glamsø, Morten Rasmussen,
Jane Grøndahl samt Tina Hansen for at få det på plads hurtigst muligt.
18. Evt: Maria gjorde opmærksom på at vi skal være bedre til at få gjort ting færdige så der ikke er så
meget opfølgning på vores møder fremover.
19. Næste møde: 28/6 kl. 19
Referent Maria Lindegaard

