TMU møde, mandag d. 26. februar 2018 kl. 19.00
Deltager: Joe Christensen, Kurt Vium, Gitte Garrido og Tina Hansen.
Afbud: Palle Ingemann
Referat: Tina Hansen
Start kl 19.00 slut 21.45

Punkter til dagsorden:
1. Skriv/opslag/annonce vedrørende Træningsweekenden. Trænere: Henrik Poulsen, Jesper Funch fra
Bornholm og Maria Nielsen. Pris 2.000, pr træner + fuld forplejning, pris for terræn 2.500,00. 850,00 pr. pers.
Campingvogn med mulighed for el-tilslutning, Telt, 6-7 sovepladser, evt. leje af hytte. Komme om fredagen,
grill tændes, mødetid kl. 9 lørdag slut søndag 16.00. ved tilmelding oplys trænningsniveau på
hunden/hundene ved tilmelding. Tilmelding kun til lørdag pris 500. incl middag lørdag aften, fordi du skal
deltage i udtagelse til NM, eller kun kan den ene dag. Når annoncen er lavet, spørg Marlene Birkebæk om at
lave en spot til FB. Gitte og Tina laver udkast, sender til TMU medlemmer til godkendelse.
2. Ordførende dommere på Sjælland. Vi har lige i aften set at der er kommet en ny opdateret dommerliste, og
kan det konstatere at der er kommet 2 nye A dommer på Sjælland, dejlig. Det er ikke nemt at finde
dommere til vores raceprøver, ex er der sagt nej tak fra 11 dommer til vores forårsprøve! Kunne det være en
mulighed at spørge DRK Dommerudvalget om at finde dommere til vores raceprøver, Kurt spørger Carsten
Andersen.
3. Status på vores prøver/arrangementer. Status vores WT 9. juni, skal finde 5 dommere, Christian Brix bliver
spurgt til råds hvad han kunne tænke sig i forhold til antal dommer. B-prøven i april er i Elmelunden på Fyn
dommer er på plads, få opdateret DRK kalender, hundeweb og hjemmesiden. B-prøven i august: Prøveleder
Kurt ”kok”
4. Økonomi, Spørg ind til telefonpenge til udvalgsmedlemmerne, er de udbetalt for 2017? hvem får? Tina tager
det med til RL-mødet. Vi aftaler fra gang til gang hvem der kan tage ting med til de forskellige
arrangementer, og de får dækket noget/deres kørsel.
5. Evt. En snak om den nye måde at holde b-prøve på.
6. Næste møde: i uge 15

