Referat RL møde 16/12 2014 kl. 19.30
Skype møde
Deltagere: -LA, BK, JC, JF, PI
Afbud: Referent: -JF
1. Godkendelse af dagsorden
-Ja
2. Godkendelse af referat af sidste møde
-Ja
3. Valg af ordstyrer
-LA
4. Nyt fra formanden
5. Nyt fra udvalgene
SU
-

Er der fundet nye medlemmer. LA spørger Kirsten Laugesen og vi spørger til Årsmødet, om der er nogen som
har interesse.

-

Hvem laver statistikker og hvilke?
HD, AD, OCD, øjne. Optælling til SU pokal. Marlene bliver spurgt om hun vil lave statistikker.

TMU
UU
De næste par udstillinger er på plads med dommere mm.
Der mangler krus, pokaler, tallerkener og rosetter.
Der bliver ikke udleveret kritikker eller bånd til DKK’s udstillinger mere. Vi har hørt de bliver lagt direkte ud online.
Trippleskue på Sjælland kører ikke ordentlig. Der er kommet nogle nye forslag. JC og LA laver et forslag til ændring af
pointbedømmelsen til næste år, som bruges på begge Tripel arrangementer.
Vi bruger samme kopper som hovedpræmier på alle vores aktiviteter.
-

Referater. Ligger de på hjemmesiden? Der afholdes ikke mange møder, derfor ikke flere referater.

-

Kommissorium? Der kommer et forslag en af de nærmeste dage.

6. Billeder
- Fra Lisbeth:

Ønske:
Informationstekst påsat hjemmeside vedr. fremsendelse af foto til brug på resultatsiderne for
certifikatudstillinger!
Tekst forslag:
”Vinderbilleder for anvendelse på racens Certifikat udstillings resultatside kan sendes til mail:
lisbeth.bech@os.dk
Motiv: Skal være fra omtalte certifikat udstillingsdag – samt vise:
BIR & BIM vindende hunde – (evt. med dommeren) på samme foto.
Bedste baby & evt. bedste baby i modsat køn – (evt. med dommeren) på samme foto.
Bedste hvalp & evt. bedste hvalp i modsat køn – (evt. med dommeren) på samme foto.
Bedste veteran & evt. bedste veteran i modsat køn – (evt. med dommeren) på samme foto.
BIK 1-4, begge køn (på samme foto)
Er der udsat sponsorpræmier i klassen, bør de i vides mulig omfang være med på billedet.
BIM (Bedst i modsat køn) baby/hvalp/veteran nævnes/påsættes kun hvis et foto fremsendes med begge
vindere på samme foto.”
Dette er godkendt. BK giver Lisbeth besked.

7. Mediekonsulent
– Hvordan går det med det? LA sender det materiale hun har til BK, som laver det om til en PDF fil.
8. Golden Kalender 2015
- Ligger udstillingerne korrekt? Ja. Efterårs racearrangementet er samlet, men kommer til at overlappe med en
Nordisk mesterskaber. Vi har dog valgt, at vi ikke vil adskille begge racearrangementer, derfor dette valg.
-

Nogle medlemmer har ønsket kalenderen lidt mere udspecificeret. På nuværende tidspunkt ligger alle de
oplysninger, hvad vi har kendskab til nu. Vi kender dommerne til race udstillingerne. Disse og stedet sættes på.

9. Spalte / Facebook / hjemmeside
-

En oversigtskalender ønskes. Der kommer en i spalten.

10. Økonomi/Regnskab
-

Regnskabet laver BK I nærmeste fremtid

11. Årsmøde
- Dagsorden og andet papir til årsmødet
BK Printer

12. Opfølgning på sidste møde.

Vi mangler stadig tilbagemelding fra DKK vedrørende forskellige nye champion titler som vi har forespurgt om. LA
tager kontakt til dem igen.
13. Næste møde
Den 20. 1. 15 på Fraugde
Planlægning af årsmøde
14. Evt.
Henvendelse fra Lisbeth: Goldenfolderen vil hun gerne have lagt som pdf-fil på hjemmesiden, så opdrætterne selv
printer dem ud. Dette er vedtaget og folderen vil ikke længere blive sendt ud til annoncørerne på hvalpelisten. De
tilbageværende foldere deles ud på årsmødet til opdrætterne.
Forespørgsel fra medlem, om hunde overført fra DJR kan få aner på stamtavlen. Vi afventer svar fra DRK
Henvendelse fra medlem vedrørende dispensation. Hvis man vil bruge sæd fra afdød hanhund, vil DKK stadig have
en dispensation på øjenlysningen. Vi mener at dette er en fejl. Hvis hanhunden er rettidigt øjenlyst på
tapningstidspunktet skulle kravene være overholdt. LA tager kontakt til DKK.
Bliver de nye licenser til Office pakken brugt af raceledelsen? Ja
Vi er blevet spurgt om vi ville arrangere en kvalifikationsprøve i region Nordjylland. Vi mangler at finde en
udstillingsdommer til alle retrieverracer til arrangementet.
Vi mangler kørselsflag til kørselsvejledninger. Det indkøber vi.

