RL-møde i Fraugde lørdag d. 6/1 kl. 11
Deltagere: Tommy Petersen, Karin Knudsen, Tina Hansen og Maria Lindegaard
1. Valg af ordstyrer: Maria
2. Opfølgning fra sidst: 1. Status på mailadresser til nyhedsbrev. 2. Status på sponsorer til næste år. 3.
Korrespondence med DKK vedr. ICT og PRA. 4. Foredrag med Liselotte 5. Status på gennemgang af
hjemmesiden. 6. Regnskab 7. Oplæg fra TMU vedr. træningsweekend. 8. Goldens i Danmark 2018.
9. NM-udvalg. 10. Top ti lister.
1. Hjemmesiden som helhed skal ryddes op i januar, Tina spørger om hjælp hertil.
2. Petcare har sagt ja til at fortsætte i 2018, Maria følger op på Dummyshoppen.
3. Maria har rykket for svar, forventer det kommer her i januar,
4. Maria spørger Marlene om mulige emner og om Liselotte kan d. 8. april.
5. Se punkt 1.
6. Tommy har ikke kunnet nå at blive færdig, men sender det til RL torsdag d. 11. Gennemgås på
Skype møde mandag d. 15.
7. Maria rykker for oplæg hos TMU.
8. Marlene har sendt RL en mail med status for hvad der mangler fra RLs side. Karin arbejder
videre med det og tager fat i Bettina som også har opgaven.
9. RL har lavet en liste over hvad de tænker der er af kommende opgaver for NM-udvalget. Tina
drøfter dette med udvalget.
10. Tina er næsten færdig med listerne og sender dem til Tommy og Maria til gennemgang.
3. Nyt fra formanden: RL er informeret undervejs når sagerne har været der.
4. Nyt fra udvalgene:
SU: TMU: Der er gang i WT-en d. 10/3 i Fuglebjerg. Dommere der er på plads: Hanne Søndenbro,
Morten Rossau og Kresten Henriksen.
UU: Maria har holdt møde med det nye UU for at sætte dem i gang. De har også fået tilsendt info
fra det gamle UU om hvor langt de er med udstillingerne for 2018.
5. Klargøring til årsmødet:
Karin: Kaffe, te, sodavand, nøgler
Maria: Mad, kage, diverse gaver
Tina: Top ti lister, diverse teknik, stemmesedler, medlemsliste, statistikker (Marlene)
Diverse udvalg: Årsberetninger
6. Evt.: RL drøftede om der fra DKK bliver evalueret på hensigterne med at afskaffede fleste af
racernes avlsrestriktioner. Vi talte også om at vi undrer os over de mange hunde som overføres fra
andre foreninger og om hvilke krav DKK stiller til disse for at de kan stambogsføres samt få avlsret i
DKK. Maria skriver mail til DRK herom.
7. Næste møde:
SKYPE d. 15/1 kl. 19 (regnskabsgennemgang).
Referent: Maria Lindegaard

