Face2face-møde 06.02.2016
Sted: Fjeldsted Skovkro
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Annette Jakobsen (AJ), Kresten Henriksen (KH),
Susanne Tillge (ST), Dot Preil (DP), Lisa Nørregaard Poulsen (LNP) og Randi Pedersen (RP)

A.

Underskrivelse af referater

- Referaterne blev underskrevet.
B. Godkendelse af dagsorden.
Punkterne D1 – Træningstræf på Fyn og D2- Fællestræning blev tilføjet.
C. Er alt klar til årsmødet ?
Den ene forslagsstiller har meldt afbud.
Raceledelsens forslag til dirigent: Mikael Joannesen
Raceledelsens forslag til referent: Annette Jakobsen.
Der er bestilt forplejning til 30 personer.
D. Arrangementer i 2016, hvor langt er vi.
Forårsarrangement:
Terræn på plads for B-prøve og udstilling, dommerne på plads, udstillingsleder på plads: AnneMette Storr. Dommer på plads.
Efterår:
Anette Larsen tovholder på efterårsarrangementet. Terræn på plads.
10. september WT Sjælland – flat. Dommer Lars Mertz, Annelise Johansen. Kresten Henriksen
Tovholder på Sjælland.
13. marts - WT Jylland – er på plads med hjælpere, men det var lidt af en udfordring.
A-prøver i 2016: 2x Åben A – en på Fyn og en på Sjælland. 1x Vinder A på Faurskov i januar 2017.

D1. Træningstræf på Fyn
Anette har svært ved at skaffe instruktører, primært pga sammenfaldet i weekenden med
Flatmesterskabet i Sverige og Unghundemesterskabet i Østjylland. Den øvrige ledelse bedes være
behjælpelig med at finde egnede og mulige instruktøremner.

D2. Fællestræning
Et forårshold i Nordsjælland – RP tovholder.
CBS spørger Birthe Korsgaard om et hold i Jylland
CBS spørger i Nordjylland om et hold.
DP spørger i Sydsjælland

E.

NM 2016 (dommere, prøveleder, steder, sponsorer mm.)

Sted: Schakenborg, 50 agerhøns – lørdag. Fredag WT både hold og åben/beg.
Invitation sendt ud til de nordiske lande både på dansk og på engelsk. Dispensation til at stille på Aprøven er givet fra MU.
Prøveleder begge dage: CBS
Overnatning Arrild Ferieby. CBS kontakter Feriebyen angående forplejning og fællesspisning.
Mulighed for at flyve til Billund fra Sverige og Norge. Eventuelle sponsorer til arrangementet:
Dummyshoppen, Hundeogkattefoder, Essential Foods, Eukanuba.
F.

Konstituering.

Da begge kandidater er valgt ved fredsvalg, kunne diskussionen om konstitueringen tages inden
årsmødet. Raceledelsen fortætter med samme konstituering som i 2015.
Formand: Christian Brix Søndergaard
Næstformand: Kresten Henriksen
Kasserer/webmaster: Annette Jakobsen
Sekretær: Randi Pedersen
Medlem: Susanne Tillge

Begge suppleanter er villige til genvalg.
G. Økonomi.
Racens økonomi ser sund ud. Vi kan dog forvente et noget stramt år i 2016, da vi er værter for NM.

H. Vildt på prøverne fremad rettet. (husk at læse MU´s skrivelse)
MU har samlet input fra 3 medlemsmøder. Spørgsmålet må være, hvad sker der nu? Hvad skal der
ske med det der er erfaret på møderne. Det bør præciseres at vinderklasse skal afholdes på enten
vildt eller dummier, således at det ikke bliver regionernes valg. Hvor skal racernes respons til det
offentliggjorte papir sendes hen. CBS sender en forespørgsels afsted til Bestyrelsen.

I.

Evt

Ingen kommentarer fra ledelsen.
Referent: RP

