Referat RL møde 24/03 2015 kl. 18.00
Face2Face MØDE
Deltagere: LA, PI, BK, JC, JF, BC
Afbud: TH
Referent: JF

1. Godkendelse af dagsorden
OK
2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
OK
3. Valg af ordstyrer
‐

PI

4. Nyt fra formanden
‐Man må gerne bruge frossen sæd fra hanhund, når kravet for øjenlysning på tapningstidspunktet er opfyldt. Man
skal stadig søge dispensation, men den koster ikke noget.
‐DRK udvikler en ny attest til brugsprøve, hvor der er et felt om hunden er født kryptocid.
‐Et medlem ønsker opstilling til markprøvedommer. Vi indstiller til DRK.
‐En person ønsker opstilling til udstillingsdommer, som i forvejen er autoriseret til flere racer i gruppe 8. Vi indstiller
til DRK.
‐LA har forsøgt at kontakte Lene Boysen vedr. et arrangement med resultatet på itc undersøgelsen, som blev lavet i
DK, men har ikke kunnet få fat i hende.
5. Nyt fra udvalgene
SU
‐

Sundhed top ti nr. 2 ikke medlem af DRK
Vi tager det op til efteråret.

‐

Nyt udvalg? Er der gang i det?
Vi har spurgt lidt forskellige, men alle har takket nej. Nu vil vi spørge, de personer som meldte sig på årsmødet
til gerne at ville tage lidt ekstra opgaver.

TMU
‐
‐

Super WT i Stensbæk ved Gram
Vi har fået en åben A igen i Holsted den 18.9.2015

UU
‐

TMU laver et forslag til et pointsystem til tripelarrangementet, hvor man dermed kan opnå at blive Dualhund.
Ved genåbningen for tilmeldinger en ekstra uge til forårsudstillingeni Vonge, blev der tilmeldt ca. 10 ekstra.

Lidt problemer med WIFI i Vonge til det nye system, men det bliver løst.
Flat har forespurgt om de må leje vores it‐system til udstilling. Det må de og de skal sørge for forsikring, når de
låner det.
It‐systemet opbevares hos BK
DKK har sagt ja til klubchampionaterne (Junior og veteran)
6. Spalte / facebook / hjemmeside/GID2015
‐

Opgaver uddelegeres

7. Møde mellem racerne
‐

Kvalifikationsprøven blev diskuteres med en snak om modernisering af prøven.

8. Møde mellem dommerne
‐

Forskelligheden mellem racerne blev diskuteret. Disse kommer med i dommervejledningen. Dommerudvalget
har spurgt om der må komme aspiranter med på prøverne, hvilket blev godkendt.

9. Økonomi
‐

Ser fin ud

10. Næste møde
‐
11. Evt.

26.5.2015 kl 19.30 på Skype

