Referat RL møde 12/08 2013 kl. 18.00
FACE2FACE MØDE på Fraugde
Deltagere: ‐ LA – JF – BK ‐ RJ
Afbud: ‐ PI
Referent: ‐ JF

1. Godkendelse af dagsorden
‐

Godkendt

2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
‐

Godkendt

3. Valg af ordstyrer
‐

RJ

4. Nyt fra formanden
‐
5. Nyt fra udvalgene
MBU
‐

Udvalget er blevet rykket utallige gange for aktivitet. Og da der ikke er sket noget trods rykkere. Vi beslutter
hermed at udvalget bliver nedlagt indtil videre.

SU
‐

Skal igen kontakte Merete Fredsholm Vedrørende den originale artikel så den kan blive offentliggjort på Racens
hjemmeside.

‐

SU har fået til opgave at gennemgå vores hjemmeside for at simplificere punkterne under avlsrestriktioner.

TMU
‐

TMU orienterer om kommende arrangementer.

‐

Andre Lilja udtræder af TMU. Dorthe Vestergaard vil gerne indtræde.

‐

Vi har fået lavet medaljer til uofficielle dm i Suserup. Udleveres på Golden weekenden.

‐

Palle er prøveleder på Flatcoated’s WT.

‐

Grundet afbud fra hold, tages reserven i brug.

‐

NM 2014, med afsæt i alle de indkomne klager ændres reglerne for udtagelse og holdsammensætning for 2014

‐

Der vil være 4 adgangsgivende prøver, og der skal deltages på minimum 2 ud af de 4 prøver hvoraf minimum de
2 skal bestås. Efter sidste adgangsgivende prøve, regnes der et gennemsnit ud fra deltagernes 2 bedste opnået
resultater.

‐

BK vender tilbage med alternative forslag, men som skal være målbare.

‐

Økonomi NM14: Under forudsætning af at DK må stille med max 4 hold:

‐

RL betaler tilmelding for de 3 officielle hold, derudover gives tilskud på 500 kr. per deltagende hund på de
officielle hold, dog udbetales der max 8500 kr. for disse 3 hold.

‐

Der er mulighed for at stille et ekstra freeteam. Deltagende afholder selv udgifter for tilmeldinger og lignende.

‐

Tilskud til DJU: tilskuddet bliver sat ned fra 500 kr. til 200 kr. per hund

UU
UU har godkendelse til at gå i gang med at finde dommere til udstillinger i 2014 2015
‐

LA er trådt ind i udstillingsudvalget

‐

Udstillingsudvalget har styr på golden udstillingen den 24.8.2013

‐

Fra 2014 afskaffer vi racens vandrepræmier og indkøber i stedet for pokaler til ejerskab.

‐

Der forsøges at skaffe sponsorrater til to Goldenstatuetter til racens årlige udstillinger til ejerskab.

6. Spalte / Facebook / hjemmeside
På hjemmesiden sletter vi fanen opdateringer, som bliver til SU’s fane.
Referater som skal på hjemmesiden sendes til RJ som samler og videresender til BK
7. Økonomi
‐

Intet nyt at berette.

8. Opfølgning på lister over beholdning hos de forskellige medlemmer der har Klubbens aktiver / præmiegenstande
samt inventar til opbevaring.
Vi mangler de Trimmesakse som er blevet købt ind, hvor er de.
BK laver status. Vi afventer svar fra Lisbeth.
9. Fremtidige tilskud: f.eks. til Nordisk Mesterskab for hold.
‐

Se punkt: TMU – ovenstående.

10. Tilskud til projekt om Ichtyosis af Lene Boysen.
‐

Tilskuddet til Lene Boysen er blevet bevilliget af RL

11. Opdatering/ændring af racens hjemmeside.
‐

Se punkt 6.

12. Racens Arrangementer: Antallet & den generelle sammensætning af arrangementerne.
På tripel arrangementerne 2014 skal der gøres opmærksom på, både på parolen, og på hjemmesiden, at udstillere
skal bedømmes inden kl.12.00, hvor afsluttende konkurrencer starter over middag.
Forslag: at tripel arrangementerne evt. kan udføres i samarbejde med Flatcoated.
Nyt forslag til tripel arrangements WT‐del. BK tager kontakt til Niels Knudsen.
13. Aktivitetskalender for 2014.
‐

Kalender for 2014 gennemgået og vedtaget.

14. Opstilling af Kandidater til RL:
RJ og LA står til genvalg, de genopstiller.
RL overvejer hvem der ellers kan være mulige kandidater.

15. Næste møde
‐

Det bliver på Skype den 16. sept. 2013 BK ringer op

16. Evt.
‐

LA kontakter vedr. tekst ang. Logo på hvalpelisten

‐

JF skriver tekst til hjemmesiden vedr. julipletskud

‐

På grund af manglende kommunikation, inaktivitet og samarbejdsvanskeligheder tager LA kontakt til et medlem
af RL.

‐

Vi er blevet inviteret til en stand på Gram slot.
RJ laver en tekst til hjemmesiden, hvor vi søger efter repræsentanter for racen.

‐

RKU møde den 24.9.2013. BK undersøger om han kan deltage

‐

Møde mellem race og bestyrelse den 18.9 deltager BK

‐

Forretningsorden er udarbejdet og lægges på hjemmesiden.

