RL møde
D. 22.06.2016 på Fjelsted Skovkro kl. 18.00
Deltagere: ‐Joe Christensen, Birger Knudsen, Tina Hansen, Tommy Petersen, Anette Damm
Afbud: ‐Bettina H. Christensen, Laila Ager
Referent: ‐Anette Damm

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
‐
2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
Godkendt.
‐
3. Valg af ordstyrer
Anette Damm
‐
4. Nyt fra formanden
Hvalpefolder, holder fast i den vi har. DKK, Køb hund, kigge på tekst om Golden, som er en beskrivelse af Golden
fra Politikens hundeleksikon (udg. 2009) samt bidrag fra Lise Lotte Christensen.
‐
5. Nyt fra udvalgene
SU: Svar til Fl. Nørregaard. Raceledelsen opfordrer SU til at om konstituere sig. Med henblik på dna og øjne, samt
ICT. Kunne man evt. holde et foredrag med Lene Boisen og Gunnar Gram.
TMU: Alle deltagere i NM sørger selv for tilmelding og betaling via hjemmesiden. Når alle har meldt til vil RL
betale en fælles betaling. Deltagelse om søndagen er de, som deltager, selv ansvarlig for. Raceledelsen giver ikke
tilskud til beklædning.
Goldens raceledelse takker for en dejlig weekend hos Flemming Roed.
Efterårsmarkprøven er på plads med dommere og prøveleder.
Marlene Birkebæk har fremsendt tilbud om afholdelse af mentaltest. Marlene må gerne gå videre med dette til
en pris af 550,00 kr. tilmelding og betaling via hjemmesiden.
UU: Efterårsudstilling i Tolstrup er på plads og Laila Ager tager sig af dommer Antonio Lopez Nuguera i Ringsted.

6. Spalte / facebook / hjemmeside
Tekster som vedr. Racearr. skal tilgå Anette Damm. Vi skal finde ud af, hvem der har administratorrollen på
racens officielle facebook profil? Gilpa er officiel sponsor på racens udstillinger og deres logo kommer på racens
hjemmeside.

7. Økonomi/Regnskab
Regnskab ser fint ud, der en lille overskridelse af præmieudgifter, da der er købt krus. Ved næste årsmøde vil RL
fremlægge værdi af præmiebeholdning.
8. Møde med DRKs bestyrelse
Ikke afholdt.
9. Træning 2017
Flyttes til Kr. Himmelfartsferien. Afholdes i Hønning Plantage. Pris for deltagelse, 1000,00 kr. evt. tilskud til brobiz
ved minimum 2 førere i bilen.
10. Kommunikation, møde, ‐ disciplin
Der skal strammes op.

11. Næste møde
d. 22. 08. 2016, via skype.
(På næste møde, medlemskab af DKK.)
12. Evt.

