Face2face – møde 01.12.2015
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Annette Jakobsen (AJ), Susanne Tillge (ST), Kresten Henriksen
(KH), Lisa Nørgaard Poulsen (LNP), Dot Preil (DP), Randi Pedersen (RP)

Dagsorden:
A. Underskrivelse af referater
B. Godkendelse af dagsorden
C. Kasseren har ordet
Økonomien ser fin ud. Der bliver ændret i proceduren omkring eftertilmeldinger til klubbens og
racens arrangementer. Der er for mange der ikke indbetaler tilmeldingsgebyret ved
eftertilmeldinger, og derefter undlader at stille til prøven. Når det sker, mister racen hele
tilmeldingsgebyret, og det er for dyrt i forhold til at der eventuelt inviteres en ekstra dommer eller
lignende.
D. Gennemgang af mødet med bestyrelsen.
Ikke et forslag omkring brug af vildt fra bestyrelsen, men der er et revideret markprøvereglement
på bedding. Der forventes at reglementet sendes til høring i racerne inden det offentliggøres.
Debat omkring antallet af arrangementer arrangeret af racerne. Championatsregler indskrevet i
samarbejdsaftalen. Udviklingen i stambogsføringer. Tallene for stambogsføringer er faldende.
Ændring i proceduren omkring eftertilmeldinger på arrangementer.
E. Samarbejdsaftalen (rundsendt).
Mulighed for at søge tilskud til arrangementer for opdrættere og andre interesserede for at
fremme interessen for racen. Muligheder for at samarbejde med andre racer, hvis man ønsker at få
en dyrere dommer eller lignende og så dele om det.

F. Årsmøde (Annette prøver du vores dirigent fra sidste år)
Alt det praktiske er der styr på.
Der er indsendt et forslag. Raceledelsen forfatter en kommentar til forslaget. Begge suppleanter er
klar til genvalg.
G. WT forår – Jylland (Østjylland)
LNP tager kontakt med regionen angående terræn. Dommer: Kaj Falk Andreasen, Fin Mikkelsen, ?
CBS finder en dommer mere.
H. Forårsarrangement (dommere, prøveledere, mm.)
9. april. Markprøver. Prøveleder: Palle Ingemann. Prøve omkring Stenlille. Udstilling ved
jagtforeningen. Dommere: Flemming Nøhr, Lars Mertz, Hanne Søndenbroe. Kvaliprøve: Susanne
Tillge Eksteriør. Prøven vil ikke være åben for labrador, da ST ikke er dommer for denne race.

10. april: Udstilling – Kresten finder en udstillingsleder evt. Anne-Mette Storr.

I.

NM 2016
KH og CBS arbejder på forskellige løsninger. Der arbejdes på at WT og prøve bliver holdt i
nærheden hinanden. Der tages hensyn til overnatningsmuligheder og lignende.

J.

Samarbejde med Golden.
Samarbejdet genoptages i et eller andet format. Der udarbejdes en skriftlig aftale mellem de to
racer.

K. Indlæg på dommerudvalget.
CBS og KH fortalte om deres fremlæggelse på mødet med DU.
L. Indstilling af udstillingsdommer sendes videre.
En enig raceledelse indstiller igen Kaj Falk Andreasen som udstillingsdommer for racen.
M. Vinder A på Favrskov.
Prøveleder: Christian Brix Søndergaard, dommere: Flemming Roed og Anders Mølgaard.
Tilmeldingsfrist d. 28. december. Det praktiske omkring forplejning er på plads. AJ bestiller 4
vinderglas ved sekretariatet.
N. Evt.
ST spurgte ind til dommerudvælgelsen i DRK’s udvalg. RP går videre med forespørgslen til UU.
AJ spurgte ind til besvarelsen på en henvendelse angående udtagelse til NM. CBS har svaret på
henvendelsen og har ikke hørt yderligere i sagen.
AJ informerede om at der planlægges en træningsweekend, der afholdes på Fyn d. 13-14. august.
På baggrund af en artikel i bladet ”Jagt, Vildt og Våben” foreslog AJ at racen afholdt et foredrag
med Rolf Andersen angående hans oplevelser og erfaringer med flatcoat. Raceledelsen vil arbejde
videre med forslaget.

Formanden takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.

Referent RP

