Telefonmøde 19.10.2015
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Annette Jakobsen (AJ), Kresten Henriksen (KH), Susanne Tillge
(ST), Dot Preil (DP), Lisa Nørgaard Poulsen (LNP) og Randi Pedersen (RP)

1.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden:
Mødedeltagerne blev enige om at gå det den udsendte dagsorden for mødet med bestyrelsen og tale om
de punkter der var af særlig interesse for racen, så deltagerne fra raceledelsen var klædt på til mødet.
Dagsordnen til mødet med bestyrelsen og de øvrige racer så således ud. (Raceledelsens bemærkninger i
kursiv):

a) Generel orientering om økonomi, valg, breddeudvalg, RKU mm???
b) Tilskud til racerne 2016 (uændret 2016, evt ændring i 2017).
c) Processen om vildt på prøverne.
Racen afventer udspil fra bestyrelsen som opsamling på de medlemsmøder der er blevet afholdt.
d) Racernes prøveaktiviteter.
2 åben A prøver afviklet. Hvor racen ikke selv kunne fylde pladserne blev pladserne udbudt efter
aftale med MU.
e) Samarbejdsaftaler.
Punkterne i samarbejdsreglerne ligger tæt op ad det forslag som racens indsendte til bestyrelsen.
f) Købhund .dk
(uddybning: har alle racer leveret materiale til DKK? Og er der input til den nye side?)
Racen kan ikke bakke op om den formulering af overskriften på undersiden om flatcoats.
g) Udvikling i stambogsføringer
(begrundelse: stambogsføringerne udvikling er vedhæftet over den seneste årrække. Hvad tænker
racerne om det, og hvad gøres der for at stimulere nye opdrættere og hvalpekøbere).
Raceledelsen har taget flere initiativer og arbejder målrettet for at udbrede kendskabet til racen.
h) Hvalpemappen.
i) Kvalifikationsprøven – er den under revidering.
j) Junior Klub Champion og Veteran Klub Champion.
Racen holder fast i afvisningen af indførsel af ukoblede championaterne

2.

Junior og veteran champion.
Punktet blev behandlet under samme punkt i dagsordenen til mødet med bestyrelsen.

3.

Fastsættelse af face to face møde.
CBS rundsender en liste med datoer.

4.

Kandidater til RL (jeg finder ud af, om der nogen).
Fredsvalg, Susanne og Kresten er valgt for en ny periode.

5.

Evt.
Alle medbringer kufferterne til Susanne på face to face møde. RP får præmieglas af DP til
opbevaring. RP spurgte ind til samarbejdet med raceledelsen for Golden. Der arbejdes på
sagen. CBS opdaterer den øvrige ledelse når der sker nyt på den front.

