Face2facemøde 14.02.2017
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Kresten Henriksen (KH), Susanne Tillge (ST), Per Rethmeier (PR)
Morten Lundby Mikkelsen (MLM), Lisa Nørgaard Poulsen (LNP) og Randi Pedersen (RP).
Dagsorden:

a. Godkendelse af dagsorden. Punkterne j1 og j2 blev tilføjet dagsordenen, og derefter blev
denne godkendt.
b. Underskrivelse af referater. CBS informerede om sidste møde. Referatet herfra er på trapperne.
c. Forårs WT (mad mm. dommer til det uofficielle) anmeldelsesfrist?
Sted: Rørvig Jagtforening. Tovholder: KH. Forplejningen er på plads. Prøveleder: Lene Rasmussen.
KH kontakter dommeremner til den uofficielle del. KH kontakter Connie Svane angående
forlængelse af tilmeldingsfristen. Dot Preil tager sig af den uofficielle prøve. Betaling til Racens
konto. KH sender oplysninger om kontonummer til Webmasteren, så PM bliver opdateret.
d. Forårsarrangementet (specielt ang. mad og drikke + evt. fællesspisning, præmier,
brugsprøvedommer). Grillmestrer fundet til begge dage. PR sørger for øl og vand til racens
arrangementer. Husk at kontakte PR når der skal bestilles til arrangementer. Præmier: ST sørger for
bestilling af rosetter. PR bestiller præmier til udstilling både forår og efterår. CBS kontakter region
Sydjylland angående brugsprøven.
e. Almindelige procedure i RL (regnskab, godkendelse af referater, takster kørsel, gaver, hvornår
kørepenge til arrangementer mm..)
Regnskabet opdateres hos kasseren løbende. Send bilag med ved udlæg, 14 dage efter afholdelse
af arrangementet på mail. Kørsel klares på mail. Taktster: (Til raceledelsesmøder) Lav takst 1.93.
Gaver: Dommere får gaver til ca 150 kr. prøve og udstillingsleder (300). Hjælpergaver: (100 kr). LNP
undersøger muligheder angående hjælperdummier til årets prøver.
Kørepenge til arrangementer: Når man hjælper til begge dage kan man får kørslen dækket.
Kvartalsvis opdatering af ledelsen om regnskabet.
f.

Hvad bør nye medlemmer af RL sætte sig ind i (vedtægter,reglementer,referater mm.)

Medlemmer og suppleanter af raceledelsen bør sætte sig ind indholdet af de gældende vedtægter,
reglementer (både på udstilling og markprøve), samt referater fra ledelsens tidligere møder, samt
bestyrelsesreferater (DRK), og i diverse udvalg.

g. Webmaster
RP kontakter Dot (og Susanne) angående hjemmesiden.
h. Udtagelsesregler til NM.
LNP formulerer raceledelsens forslag, assisteret af MLM, til nye udtagelsesregler til NM og
rundsender det til den øvrige ledelse.
i. Ang. A- prøver, hvor står vi? Punktet blev diskuteret, og medtages på mødet med bestyrelsen.
Se punkt j.
j.

Punkter til møde med bestyrelsen og øvrige racer i marts.

- Labradors forslag angående A-prøver. Vi ønsker uddybende argumenter for ønsket om at ændre
et system, der i bund og grund fungerer, som det er i dag.
- Status på processen omkring brugen af vildtarter på markprøverne.
Vi afventer datoen for mødet inden det besluttes, hvem der deltager.
j.1 Fællestræning på Fyn.
Enig raceledelse vil gerne bakke op om begge træningstiltag. CBS kontakter Annette og Jørgen.
j.2 Udstillingsdommere til DKK
RP rundsender listen med forslag til den øvrige raceledelse.
k. Evt.
1) CBS efterlyste navne på opdrættere til en artikelserie som skal i Retrieveren. CBS sender
navnene til Keld og Kirsten.
2) Forlængelse af annoncer på hjemmesiden. PR sender en mail til den nye webmaster.
3) Næste møde er telefonmøde, inden mødet med bestyrelsen. Næste Face2facemøde planlægges
i maj.

