Referat af raceledelsesmøde på Fraugdegård 28. april 2010 kl. 17.00
Til stede: Maria Lindegaard, Conni Pallesen, Birger Knudsen, Annitta Hansen og Gitte Sjælland.
Fraværende: Marlene Birkebæk
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde.
Valg af ordstyrer.
Omkonstituering i.f.m. Svend Aages udtræden?
Mail-henvendelser/kontakt-formularen – tilbagemelding/rettelse af ukorrekte svar.
Nyt fra formanden.
a) Orientering fra møde den 23. marts 2010 mellem DRK og racerne.
7. Orientering fra udvalgene.
8. Økonomi.
9. Henvendelser i.f.m. nye etiske retningslinier.
10. Tripplearrangement, vest.
11. RKU-kalenderen.
12. Golden-forum?
13. Eventuelt.
14. Næste møde/punkter til næste møde.
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden.
Ok
Ad 2 – Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde.
Ok
Ad 3 – Valg af ordstyrer.
Birger.
Ad 4 – Omkonstituering i.f.m. Svend Aages udtræden?
Birger indtræder, efter eget ønske, som menigt medlem i stedet for Svend Aage – derfor
ingen omkonstituering.
Ad 5 – Mail-henvendelser/kontakt-formularen – tilbagemelding/rettelse af ukorrekte svar.
Maria prøver at rydde op i de fejlsvar fra 2010, som Birger kan søge frem.
Ad 6 – Nyt fra formanden.
a) Orientering fra møde den 23. marts 2010 mellem DRK og racerne.
Maria refererede fra mødet, hvor …
DRK fremover ønsker at uddelegere flere beslutninger til racerne og dermed den direkte
kontakt til DKK.
DRK planlægger kurser for ringsekretærer og –assistenter i 2011.
Johnny Eckhaus (flat) vil lave skuedommer-kurser for interesserede fra alle racer.
b) Spalten.
Kontakt/korrekturlæsning på spalten halter – Maria og Marlene vil i samarbejde få lavet
en skriftlig henvendelse til Keld og Kirsten.
Ad 7 – Orientering fra udvalgene.
UdstillingsUdvalget: Maria fortalte, at Vonge-hallen er booket til næste års forårsudstilling,
og at der tjekkes op på div. Svend Aage-aftaler i forbindelse med efterårsudstillingen.

SundhedsUdvalget: Birger kunne fortælle, at både Hanne og Susanne er udtrådt af udvalget.
Trænings- og MarkprøveUdvalget: Birger kunne stolt viderebringe stor ros til vores hunde
fra markprøvedommerne på racens arrangement d. 25. april i Region Centrum  Dommere
til forårs- og efterårsprøverne 2011 er på plads. Maria/RL havde fået en forespørgsel fra Joe
ang. Nordisk Mesterskab 2011 i Danmark? Birger tager det op i TMU.
Ad 8 – Økonomi.
Conni fortalte, at økonomien er fin  Ajourført regnskab medbringes til næste møde. Birger
kontaktes ang. hjælp til XL-program. Ligeledes arbejdes videre med ”sagen” omkring vores
momsnr./SKAT. Og der har været problemer med at få kontakt til krus-manden ang. tilbud.
Ad 9 – Henvendelser i.f.m. nye etiske retningslinier.
RL er blevet opmærksomme på, at følgeteksten til de etiske retningslinier virker for provokerende frem for oplysende overfor medlemmerne … Conni laver udkast til ændret tekst og
mailer rundt til RL for yderligere bemærkninger.
Ad 10 – Tripplearrangement, vest.
Birger og Gitte arbejder videre med arrangementet og er desværre samtidig de eneste, der
har mulighed for at være til stede på dagen.
Ad 11 – RKU-kalenderen.
Punktet udsættes til næste møde.
Ad 12 – Golden-forum?
Afstemningen er slut og medlemmerne har på demokratisk vis stemt nej til videre overlevelse.
Ad 13 – Eventuelt.
Hjemmesiden blev drøftet kort … Conni ønsker sig, at knappen ”home”, der henviser til
ledelse og udvalg, ændres til ”Ledelse og udvalg” el. lign.
Birger kontakter Svend Aage ang. password til formandsmailen.
Annitta spurgte til, om vi har styr på alt omkring WDS10?
Ad 14 – Næste møde/punkter til næste møde.
30. juni 2010 kl. 17.00/RKU-kalenderen + Valg til RL

Referent Gitte Sjælland, 13.6.2010
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