Raceledelsesmøde 15. Januar 2020
Telefonmøde.
Deltagere: Per Reithmeier (PR), Jørgen Falk (JF), Susanne Tillge (ST), Morten Lundby Mikkelsen
(MLM), Randi Pedersen (RP), Marianne Røjgaard (MR).
Afbud: Annette Jakobsen (AJ)

1. Valg af mødeleder:
JF blev valg som mødeleder.
2. Valg af referent.
RP valgt som referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt og lægges hjemmeside.
5. Opfølgning fra sidste møde(r)
a. Referater på hjemmesiden.
Referaterne er lagt ud på hjemmesiden.
b. Udkast til mail til DRK formand med forslag til forhandling med DKK om ændring af
regler for DKCH(U).
Punktet tages med på årsmødet, hvor de forskellige forslag fremlægges for
forsamlingen til vejledende diskussion.
c. Opdatering af regler på hjemmesiden om årets hunde.
RP sender reglerne videre til Dot
d. Invitation af sidste dommere til 2020 markprøver/WT’er.
JF mangler 2 stk dommere til årets prøver.
6. Trænermøde 2. Februar
JF har modtaget 3 tilmeldinger til mødet med RCL inden årsmødet.
7. Årsmøde 2. februar
a. Dirigent – Michael Johannesen har sagt ja
b. Referent.
c. Årsberetning.
d. 2020 planer.
e. 2019 revideret regnskab.
f. 2020 budget
g. Revisor + suppleant.
h. Suppleanter til raceledelsen.
i. Indkomne forslag
i. Aage Wilhelmsen omkring regler for udtagelse til Nordisk Mesterskab
j. Eventuelt
i. Årets hunde.
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Vinderne omtales i formandens årsberetning.
ii. Diskussion af ændrede regler for opnåelse af championat
iii. Fortsat brug af bånd i forbindelse med udstillinger
iv. Antal hunde / førere som deltager på vores prøver => bruger vi vores
ressourcer rigtigt (oplæg til diskussion)
8. Økonomiske retningslinjer
9. Retrospektiv på sæsonens A-prøver
Positiv respons fra begge prøver. Fint initiativ med nordisk samarbejde. Arbejdet fortsætter
næste år.
10. Forårets arrangementer
a. 8/3-20 – Trænertræf/træning, Tarup-Davinde JF tovholder.
b. 15/3-20 – WT, Juellund RP, tovholder.
c. 4-5/4-20 – Raceweekend, Slæggerupgård JF tovholder.
d. 15-17/5-20 – Sportræningstræf, Klosterheden Jan Pedersen, tovholder.
e. Juni-20 – Schweiss og vildtsporprøve, Klosterheden Jan Pedersen tovholder.
11. Evaluering af facebook tiltag med raceledelsesprofil.
Profilen fortsætter. Raceledelsen lægger en kommunikationsplan når den nye raceledelse
tiltræder.
12. Eventuelt
a. Deadline til Retrieveren
i. 10. januar
ii. 25. marts
iii. 1. Juni
Næste møde: Racens årsmøde søndag d. 2. februar kl 13.30, Fjeldsted Skovkro.
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