Referat RL møde 14/10 2013 kl. 19.00
SKYPE MØDE
Deltagere: ‐LA – BK ‐ RJ
Afbud: ‐PI ‐ JF
Referent: ‐RJ

1. Godkendelse af dagsorden
‐OK
2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
‐OK
3. Valg af ordstyrer
‐RJ
4. Nyt fra formanden
‐

LA har gjort udvalgene opmærksom på, at alle udvalg skal udarbejde en årsberetning som kan offentliggøres
inden årsmødet 2014

‐

Kandidater til RL – Der er afventes stadig officiel udmelding fra DRK’s sekretariat.

‐

Jvf. Referat fra den 22.08.2013 pkt.16 stk. 3: LA informerede om at der nu har været taget en samtale med
pågældende medlem.

5. Nyt fra udvalgene:
‐SU

‐

RJ viderebringer RL’s ønske om, udmelding fra udvalgets medlemmer: Inaktive medlemmer – Ønsker de at
fortsætte?
RJ informerede om hvad der arbejdes på for tiden:
Ny købsaftale for racens medlemmer.
DKK er blevet rykket for svar vedr. samarbejde om ny købsaftale – intet nyt. Der arbejdes på sagen.

TMU
‐BK orienterede om at kalenderen for 2014 nu endeligt er på plads.
‐BK orienterede om at der kommet flere AA prøver på racens kalender i efteråret 2013.
UU
‐

LA orienterede om at UU holder møde den. 19 November 2013.

‐

‐

LA orienterede om at der er problemer med racens udstilling i 2015 pga. at DKK afholder udstilling i Roskilde på
racens årlige weekend i april måned. UU arbejder på at RKU skal godkende en anden dato for racens udstilling i
2015.
UU vil på næstkommende møde have følgende punkter på dagsorden:
Møde med DRK’s udstillingsudvalg
Trimmekurser: der skal fastlægges 2 datoer årligt hvor disse afholdes
Trimmesaksene, hvor opbevares disse?
Inaktive medlemmer – Ønsker de at fortsætte?

6. Inaktivitet fra medlemmerne i de forskellige udvalg – Ændring af dette.
‐ Det blev besluttet at udvalgene skal have dette punkt på deres dagsorden på deres næstkommende møde. Og
RL opfordre til, at inaktive medlemmer melder ud om de stadig ønsker at være deltagende.

7. Spalte / facebook / hjemmeside
‐

IT mødet er vel afholdt, BK informerede om et vellykket møde.

‐

RL har spurgt Marlene Birkebæk om hun kunne tænke sig at være tovholder på månedens pletskud. Dette er vi
glade for at hun har takket ja tak til.

8. Økonomi
‐

BK informerede

9. Opfølgning på lister over beholdning hos de forskellige medlemmer der har Klubbens aktiver / præmiegenstande
samt inventar til opbevaring.
Opfølgning på sidste møde:
‐

LA informerede om at Lisbeth Beck er kommet med en inventarliste for Sjælland.

‐

BK laver en samlet optælling over inventar snarest.

Ændringer i bl.a. Udstillingsreglementet
Deltagelse for kryptorchide hanhunde på Racens og DRK arrangementer.
‐

BK Orienterede fra mødet med DRK.
Referatet fra dette møde med DRK, vil så snart det er godkendt blive offentliggjort, så dette kan læses af racens
medlemmer. Goldens RL har meldt deres holdning ud, og denne er ført til referat. Men der afventes svar fra de
øvrige racer vedr. dette punkt.

10. Opdatering/ændring af racens hjemmeside.
‐RJ har arbejdet på et nyt udkast til racens hjemmeside. Da RL ønsker en lidt mere enkel og brugervenlig
hjemmeside.
11. Opfølgning på sidste års vinderpokaler, er disse udleveret til dette års retmæssige indehavere?
‐ Nej, denne opgave er ikke udført af RL medlem. Jvf. Referat fra den 03.06.2013 pkt.11
12. Opfølgning på sidste møde.

‐

Alt ok

13. Næste møde
‐

02.12.2013 kl.19.00 på SKYPE ‐ BK ringer op.

14. Evt.
‐

RJ informerede om: DRK’s sekretariat har bekræftet, at RL kan benytte lokalerne på 1 sal til årsmødet 2014

‐

Vedr. vinderpokaler/vandrepokaler. Der skal laves en udførlig billedmappe + oversigt over disse.
BK løfter denne opgave.
Anskaffelse af disse billeder for markprøve pokaler påtager BK sig – og billeder af udstillingspokaler
viderebringes til UU af LA.

