Referat RL møde 19/05 2014 kl. 19.00
Skype møde
Deltagere: BK, PI, JC,LA, JF, NJ
Afbud: RJ
Referent: JF

1. Godkendelse af dagsorden
‐Godkendt
2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
‐I orden
3. Valg af ordstyrer
‐JF
4. Nyt fra formanden
‐

LA har haft kontakt med DKK. De vil se på sagen med junior, veteran, brugs‐ championatet.

5. Nyt fra udvalgene
SU
‐

DNA dage på Triple: Sidste tilmelding i Bække er den 21.5. I dag er der ingen tilmeldte.
NJ laver en dag magen til I Tolstrup til golden udstillingen den 30.8.14.
LA har talt med Lene Boysen, som gerne vil lave et foredrag vedrørende ITC resultatet af
spørgeskemaundersøgelsen. BK foreslår at afholde det i Nyborg og at RL betaler brobilletten, hvis der samles
folk i biler af minimum 3‐4 personer.

‐

LA foreslår at kontakte Claus Bundgaard vedr. øjensygdommen glaucoma, der testes via "Gonioscopy øjentest" og
høre om der er sket mere.
Sundheds udvalg ‐ Statistikker for 2014 til næste årsmøde
NJ tager sig af statistikkerne.
NJ tage kontakt til DKK om de vil overveje at score dem på en anden måde for et mere korrekt index, idet begge
sider med HD lægges sammen. Som Eks i England.
NJ foreslår et foredrag om Minigitis, fertilitet, hvis det er muligt at skaffe foredragsholdere.(Kontaktes: Canicold,
Friesenborg dyrehospital, Royal Canin), borelia og orm (Kontaktes: Bayer).
Tidshorisont: ITC senest start september og de andre ting i senest slutningen af året.

TMU
Markprøver og kvaliprøver i region syd gået super. Alt kører som det skal med fremtidige planlagte opgaver.
UU
‐

Evaluering af forårsudstillingen i Vonge?
87 tilmeldte og ingen klager.

6. Arbejdsfordeling
‐ Er der blevet lavet arbejdsgange for de forskellige ting i RL?
NJ laver en rammeplan for arbejdsgange og aktiviteter til næste møde.
Deadline på de forskellige arbejdsgange den 1.10.14
7. Mediekonsulent
– Har PI været aktiv inden for dette felt?
PI har kontaktet et enkelt blad, men de var ikke interesseret. LA har sendt materialer til PI, men PI har ikke kunnet
åbne det, men han har ikke meddelt LA dette, så derfor er det ikke blevet brugt. LA laver dokumentet om til et PDF
dokument.
8. Klage vedr. afvikling og bedømmelse af Working Test, den 23/3‐2014 i Frederikssund
Vi kan ikke fjerne de to bedømmelser på deres hunde, men de får hele deres tilmeldingsgebyr retur.

9. Triplearrangementer i fællesskab med Flatcoated
‐Triple arrangementer – Hvordan går det? En tovholder/ansvarlig fra RL? For lidt informationer til prøvelederne.
BK vil gerne fortsat være tovholder, men havde ikke mulighed i år. LA prøver at finde folk til grillen.
Forskellige præmier på uofficielle og officielle arrangementer?
JF kigger på priser til håndklæder til de uofficielle arrangementer.

10. Spalte / facebook / hjemmeside
Vi skal blive bedre til at annoncere for vores arrangementer. Fint at vores arrangementer kommer på forsiden på
hjemmesiden. JC foreslår at der kommer mere på Facebook. Husk at fremsende tekst til LA

11. Økonomi
Ser rigtig fint ud.
Vi blev enige om afskaffe brugsprøve ved racearrangementer, da brugsprøven er regionernes prøve.
NJ foreslår at vi får en inventarliste. JF laver et dokument til underskrift og sender til Inge Nygaard, som bliver opbevaret
hos RL’s sekretær.
12. Spalten
‐ Hvorfor bliver den ikke sendt til godkendelse i RL inden udgivelse? Bliver deadline overholdt? Ingen opfordring til
medlemmer vedrørende nyt til spalten.
JC havde ikke modtaget arbejdsgangen til spalten. Spalten vil for fremtiden blive sendt til godkendelse i RL. Deadline er
overholdt indtil videre. Opfordring kommer med i næste blad.

13. Opdatering/ændring af racens hjemmeside.
‐

Skal vi have hjælp udefra? Har vi fået styr på det?

Leif Smidt har sagt ja, hvis vi skulle brug for det.
14. Opfølgning på vinderpokaler, er disse udleveret til dette års retmæssige indehavere?
15. Dispensationssager
‐

Hvad er vores holdning i RL
Vores aftale: hvis der kommer nogle dispensationssager med forsinkelser, men andre ting er opfyldt, godkender
LA det uden resten af RL’s accept.

16. Vandrepokaler
‐ Niels Knudsen vil gerne varetage dette. Er dette blevet ordnet?
Niels Knudsen er i gang og han kommer med et udspil når det er så vidt.
17. Opfølgning på sidste møde.
‐

LA tager kontakt til DKK vedr. championater

18. Næste møde
1.7.2014 kl. 18.00
19. Evt.
Korsør medborgerhus har ikke mulighed for at huse os.
Nyborg Strand kl. 10‐18 antal ca. 50 pers. Kaffe og kage.
Middagsmad til enkelte personer. Den 1.2.2015

