Referat RL-skypemøde mandag d. 1. maj kl. 18
Deltagere: Rikke Borring, Jane Grøndahl, Gitte Garrido, Tina Hansen, Tommy Petersen, Christina Petersen
og Maria Lindegaard
1. Valg af ordstyrer: Tina
2. Opfølgning fra sidst: 1. Status på mailadresser og brug af nyhedsbrev.2. Henvendelse til DKK
vedrørende de afskaffede avlsrestriktioner. 3. Korrespondence med DKK vedrørende PRA og
ICT. 4. Træningsweekend status. 5. Betalingsmodul. 6. Status på ny hjemmeside. 7. Status
goldens i Danmark 2018. 8. Status kennellinks/hanhundeliste.
1. Tommy har slettet de der lå dobbelt og nyhedsbrevet kan nu bruges. Hvis udvalg eller RL
ønsker noget i nyhedsbrevet sender disse til Tommy som sender det ud. Tommy sætter
opfordring på hjemmesiden til medlemmerne om at tilmelde sig nyhedsbrevet. ? sætter
det på FB?
2. Afventer stadig svar, Maria spørger DRK om de har hørt nyt
3. Intet nyt siden sidst. DKK har dog tidligere svaret at de etiske anbefalinger er deres ”regler”
og derfor tages RL ikke med på råd. Maria har skrevet mail igen efter medlemsmødet og
ytret ønske om at RL sidder med ved bordet når der laves en vejledning vedrørende ICT.
Intet svar på denne mail endnu.
4. Gitte fortalte at der er 15-17 tilmeldt indtil videre og håber at der kommer lidt flere med.
5. Tommy taler med Birger hurtigst muligt da det er meget frustrerende for Lisbeth som ikke
kan se hvem der har betalt og for medlemmerne som ikke kommer på de lister som de har
betalt for.
6. Tommy har været til møde med en udbyder af ny hjemmeside. RL ønsker at få en ny
hjemmeside hurtigst muligt da der er mange problemer med den gamle som ikke
umiddelbart kan løses. Tommy står for at få en pris på samt få den nye hjemmeside op at
køre.
7. Jane og Tommy kontakter Marlene. Marlene har sendt en mail med forslag til hvad der kan
komme i bogen. Der ud over er alle velkomne til at komme med forslag og artikler som kan
bruges.
8. Tommy retter til de nye priser, samt giver Lisbeth besked så hun ved hvad hun skal gøre
med de forskellige annoncører samt at de som ikke har betalt bliver taget af og de som har
tilmeldt kommer på og for tilsendt opkrævning, hvis dette ikke er gjort.
3. Nyt fra udvalgene
TMU:
Alt er på plads til WT d 9/6
Tripel: Terrænet til Sjælland er på plads og bliver som sidste år hos Else i Dianalund, terræn til
Jylland, prøveledere samt dommere mangler. Gitte kontakter resten af TMU med henblik på at
få dette på plads.
SU: Medlemsmødet gik rigtig godt. Der var god stemning og medlemmerne var meget
engagerede. Der var opbakning til RLs forslag til regler for BASIS og BASIS+ stambøger, samt til
en avlsrestriktion for PRA. Mht. ICT var det medlemmernes klare ønske at RL sammen med DKK
laver en vejledning på området, RL har sendt mail til DKK om dette. Christina samler trådene for
dagen og laver et lille skriv.
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UU:
UU forslår at det fremover er prøveleder/udstillingsleder eller en tovholder fra RL der samler
udgiftsbilag fra diverse arrangementer og laver et samlet regnskab, som derefter sendes til
kasserer. RL er enige i dette. Beslutningen videregives til diverse udvalg.
UU efterlyser regnskab fra udstillingerne i 2017 og den nyligt afholdte i 2018. Dem fra 2017
sender Christina/Tommy til UU, det for 2018 er ikke færdigt endnu.
UU ønsker at racen igen får lavet et dankort ti betaling af bl.a. flybilletter. Christina sørger for
dette.
UU ønsker at der fremover afregnes efter højst en uge, når der lægges ud for noget.
Tommy/Christina vil prøve at tilstræbe dette og ellers kan udbetales et beløb til dækning af
udgifter på forhånd.
UU spørger efter prisen på Vongehallen for at finde ud af om det er muligt at finde en anden
hal (UU har spurgt på nogle andre haller, som ligger på omkring 5500 kr.): 2500 kr. for en dag
har vi givet. RL gav grønt lys til at bruge en hal til 5500 kr. i 2019, hvor der er dobbeltudstilling i
Jylland. Derefter vurderes om der fremadrettet kan siges ja til dette, når vi kender det
økonomiske resultat af denne.
UU vil i 2018-2019 undersøge om det er muligt at arrangere et handlerkursus og et
skuedommerkursus.
UU efterspørger retningslinjer for hvem der kan få dækket hvilke udgifter til fremtidige
arrangementer: RL har tidligere besluttet at, der til arrangementer i Jylland og på Sjælland skal
findes ”lokale” til at stå for opsætning, kørsel osv. Udstillingsleder/tovholder sørger for at der
ikke bliver kørt over bro osv. for at medbringe ting/præmier og lignende. Det er ikke muligt at
lave helt faste regler, men nogle gange må man beslutte fra gang til gang hvad der giver
mening. Men i det store hele opfordres til at passe på økonomien. Og hvis man alligevel kører
for at udstille får man ikke kørepenge.
NM: RL ønsker at holde et møde med NM udvalget. Maria tager kontakt
Overdragelse af kassererpost: Christina kan stadig ikke logge på, ringer til banken igen i
morgen.
Fremtidige deadlines på RLs arrangementer: RL vil fremover ikke forlænge frist til egne
arrangementer, med mindre der er en god grund til det. TMU og UU kan for at sørge for at alle
er klar over når fristen er ved at udløbe, minde om det på FB.
Status mentorordning for nye opdrættere: Christina arbejder på sagen
Møde mellem RL og de andre racer d. 23/5, hvad skal vi have med på dette møde: Der nogle
medlemmer som har søgt RL om tilskud til: IWT, NM i spor samt uddannelse til
eksteriørdommeruddannelse. RL ønsker dette drøftet på mødet for at høre hvad de andre racer
gør og måske ensrette praksis for den slags.
Møde mellem RL og udvalgene, dato samt indhold af et sådant møde: Udskudt til næste møde.
Alle i RL tænker over hvad sådan et møde skal indeholde og kommer med input på næste
møde.
Evt.
Rikke har lavet lagerstatus for hvad RL har i Jylland af præmier, rosetter, dommergaver osv.
Maria laver det same på Sjælland, når det der var tilovers fra B-prøven er kommet retur.

Evaluering af præmiegenstand (godbidder): Der har været stor interesse for at kunne vælge
noget andet end et krus på racens WT, udstilling og B-prøve. Så når der ikke er flere gobidder
vil RL prøve at skaffe nogle liner som kunne gives i stedet. Og når der ikke er flere kopper var
der stemning for at prøve om der kunne skaffes nogle glas med racens logo på. Maria og Gitte
undersøger om dette kan lade sig gøre til nogenlunde samme pris som koppen.
10. Ny mødedato: 11/6-18 kl. 18.30 (mødet efter vil vi se om kan afholdes som et face-to-face
møde i Fraugde, skal vi prøve at finde en dato nu inden alle er booket op?)
Referent Maria Lindegaard

