Referat RL møde 03/03 2014 kl. 18.00
Facetoface
Deltagere: ‐LA, PI, BK, JC, JF, RJ
Afbud: ‐NJ
Referent: ‐JF

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

5. Nyt fra udvalgene
SU
‐

‐

DNA dage på Triple ‐ forespurgt på årsmødet
Gunnar Gram, Rødding vil gerne stille sig til rådighed. JF undersøger om han kan på tripledagen, hvis ikke vil han
gerne stille sin praksis til rådighed og samtidig lave en kollektiv øjenlysning.
Sundhedsudvalg ‐ Statistikker for 2014 til næste årsmøde
Statistikker skal indskrænkes til: HD, AD, OCD, Øjne. Hvem laver lister i SU? Besked til næste møde.
Ærespræmier for HD og AD foto bliver ikke lavet fremover, da ingen har henvendt sig.

TMU
‐

Regler for DM, Joe fremlægger
Regler fremlagt og lægges på hjemmesiden.

‐
‐
‐

NM2014 ‐ Gennemgang af de nye regler
RL indstiller Lars Nordenhof til dommer for Nordisk mesterskab i Sverige 2014
Der tænkes på at ændre holddelingen til NM 2015 i TMU. Senest til efteråret tages dette op igen i RL.

UU
‐

Er der styr på alt til forårsudstillingen?
Der er styr på det hele.

‐

I 2016 Kunne SU godt tænke sig at invitere Frank Kane til at dømme, da han samtidig ville kunne lave et foredrag
omkring hundens bevægelser. RL synes det er en god ide.

‐

SU vil gerne arbejde for at vi kan få junior champion og veteran Champion. Dette synes RL er en god ide.

‐

JC forespørger om der evt. også kunne laves en ”special Working Class” med cert. LA undersøger det.

6. Arbejdsfordeling
‐ Ingen svar i tre dage, betyder stiltiende godkendelse
‐ USB stick med spalten overgivet til JC, som overtager spalten.
7. hanhundeliste
‐ mulighed for halvårlig betaling??
Helårlig betaling vedtaget, idet beløbet ikke er større.
8. Mediekonsulent
– Har PI været aktiv inden for dette felt?
PI fortsætter og LA sender blanketter hurtigst muligt til PI
9. Månedens pletskud – Hvem påtager sig denne opgave? Fortsættes den?
RL vil fortsætte med pletskud. BK vil gerne påtage sig opgaven.
Enkelt ting skal præciseres: Max et billede per måned per deltager. Hvis flere billeder i mailen, returneres mailen til
afsender for udvælgelse af et enkelt.
10. Samarbejde med DRK
‐ indflydelse på udviklingen og fremtiden
RL vil gerne arbejde for at få mere indflydelse i DRK, bl.a. ved at gå i positiv dialog på mødet mellem racer og
bestyrelse.
Punkter deres til dagsorden: racernes Indflydelse på udvikling og på fremtiden.
11. hvalpelisten ændres
Lisbeth Beck får besked af BK om ændring skal træde i kraft.
12. Triplearrangementer i fællesskab med Flatcoated
‐Triple arrangementer ‐ Hvem afholder møde med flat for koordinering af dagene
RL mener ikke det kan ikke lade sig gøre tidsmæssigt på samme dag, at afholde arrangementet sammen med flatterne.
LA tager kontakt til Christian Brix Søndergård
‐ Vi mangler en prøverleder til Jyllandssiden
13. Spalte / facebook / hjemmeside

14. Økonomi
Vi mangleren ny printer, som kan bruges ude på prøverne.
15. Opdatering/ændring af racens hjemmeside.
‐
‐

Materiale der skal på hjemmesiden, herunder billeder og dokumenter
Skal vi have hjælp udefra?
Ting og sager som skal på hjemmesiden, sendes til Birger på mail. Udvalgene sender til BK, hvad der skal lægges
på.
BK har taget kontakt til Leif Schmidt vedr. hjælp til opdateringer mod honorar.

16. Fastsættelse af næste årsmøde
‐ forslag søndag den 01.02.2015 på Medborgerhuset i Korsør (den store sal)
Godkendt. LA tager kontakt til KK.

17. Forretningsgang i RL
‐

Hvad ”plejer” der at blive gjort
Punkter til forretningsgang medbringes til næste møde indenfor de enkeltes områder.

18. Opfølgning på vinderpokaler, er disse udleveret til dette års retmæssige indehavere?
LA undersøger.
Evt. ny procedure ved udlevering af pokaler med underskrift. Vandrepokaler må ikke uddeles til udenlandskejet
hunde.
19. Indkøb af rosetter
‐ BK har prøver med.
RL vedtager at bruge de nye, som også er billigere. BK tager kontakt til Lisbeth Beck.
20. Vandrepokaler
‐ Hvad skal der ske med dem?
‐ Niels Knudsen vil gerne varetage dette
BK tager kontakt
21. Opfølgning på sidste møde.
‐
22. Næste møde
29. april 2014 kl. 19 på Skype
23. Evt.

